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 مقدمة
 

احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء 
 :واملرسلني, وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين, وبعد

فلام كان حفظ الدين من أهم الرضورات, والدفاع عن حياضه مـن أهـم 
بحـسب قدرتـه املهامت, وكانت هذه الوظيفة أنيطت بالنـاس مجيعـا كـل واحـد 

وطاقته; فقد متيز العلامء وأهل العلم بالدفاع عـن أحكـام اإلسـالم, وحراسـتها 
عن التزييف والتحريف عىل أيدي الكفار امللحـدين, وعـىل أيـدي مـن انحـرف 
ّبقلبه عن اهلدى من املسلمني, وقد اهتم العلامء املحققون عىل مـر الـسنني ببيـان 

 . املعتدين الزائغنيّأصول الدين وتوضيح فروعه, والرد عىل
وأهل السنة واجلامعة ــ األشاعرة واملاتريدية ــ قاموا مـن ذلـك بالنـصيب 
َّاألوىف, فلقد كانوا وال يزالون حراس العقيدة الصحيحة, واملدافعني عن الفهم 

 .احلق للقرآن والسنة
َّولذلك مل يمل َ ّ املحققون مـن علـامء أهـل الـسنة مـن الـرد عـىل املخـالفني َ

ًومل يعرتض علامؤنـا عـىل مـن اسـتفرغ شـيئا مـن . ف أصنافهم وأشكاهلمبمختل
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ًطاقته يف سبيل الرد عىل املخالفني وبيان زيغهم درءا لسوأهتم وحفظا  ً للـرشيعة, ّ
ًبل إهنم اعتربوا من يقوم هبذا الدور من أعىل العلامء منزلة, وأوفاهم رشفا, وذلـك 

وقد يوجد العديـد مـن العلـامء مـن . ِّنظارّألن مقام البيان غري مقام الرد واجلدل وال
ًيستطيعون البيان والرشح والتقرير, ولكـن النظـار مـن العلـامء هـم األقلـون دائـام,  ّ ُّ

 .وهبم حيفظ اهللا تعاىل هذا الدين
ّولذلك اشتهر أثر العلامء الـذين اهتمـوا بأخـذ هـذا الـدور مـن الـرد عـىل 

األشــعري والبــاقالين واجلــويني املخــالفني مــن املتقــدمني واملتــأخرين, فاإلمــام 
والغزايل وابن فورك والرازي والسعد التفتازاين وغريهم من أعالم العلامء, كل 
ٍواحد منهم قد قام بدوره عىل أكمل وجه, وبذل جهـده يف رشح أصـول الـدين 
ًوفروعه بحـسب وسـعه, ومل يـدخر واحـد مـنهم وسـعا يف الـرد عـىل املخـالفني  ٌ ّ

 .وإدحاض ما نسجوه من حجج
فنرى هؤالء األئمة قد ردوا عىل الفالسفة واملنحرفني عن أصول الـدين, 
ًوردوا أيــضا عــىل الفــرق األخــرى املخــالفني ألهــل الــسنة, كالــشيعة واملعتزلــة  ُّ

 .واإلباضية وغريهم ممن خالف أهل احلق يف أصول املسائل وفروعها
 . جاللوهلذا فإننا ما زلنا نذكر هؤالء العظام عىل وجه التكريم واإل

ّوبام قاموا به من الرد ظهرت ملكـاهتم القويـة يف حتقيـق املـسائل, وتقريـر 
 .الدالئل, وضبط املعاين, وتوجيه املباين

 :وال نريد أن نطيل فنقول
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ًقد أخذت عهـدا عـىل نفـيس أن أقـوم هبـذا الواجـب عـىل حـسب القـدرة 
عــه, ّوالوســع, ولــذلك اهتممــت بــأن أرد عــىل املخــالفني ألصــول الــدين وفرو

وقـد بينـت يف بدايـة كتـاب املوقـف أن . سواء أكانوا من املسلمني أم من الكفـار
ًظهور اسم الشخص الذي نرد عليه سوف لن يكون مانعا لنا من نقده واجلواب  ّ
عن إشكاالته وبيان هتافت أقواله, وذكرنا أن املخالف ألهـل احلـق كلـام اشـتهر 

نقـض أقوالـه, ملـا للـشهرة مـن أثـر ّاسمه كان هذا أحرى بـاالهتامم بـالرد عليـه و
 .خادع لعوام املسلمني وكثري من طلبة العلم

وقد كان ممن ظهر يف بداية األمر عىل أنه أشعري ينرص مذهب أهل السنة 
وقـد قـام بـالرد عـىل . واجلامعة, ويدافع عن أهـل احلـق الـشيخ حـسن الـسقاف

, بـام يليـق بـه  بعـض جهاهتـا املسائل التي حيـسناملخالفني يف جمموعة منبعض 
فاستحسن بعـض املـشايخ مـن أهـل الـسنة صـنيعه, وذكـروه أول األمـر ! وهبم

باخلري, وأثنوا عىل ما يقوم به, واعـرتض عليـه األكثـر مـنهم مـن جهـة أسـلوبه; 
ٍحيث إنه كان ينزل إىل درك هابط فيه, مع كثرة النصائح لتـي كانـت توجـه إليـه  ْ

ملغالطات الذي يتبعـه حتـى وإن كـان وأشاروا عليه برتك أسلوب ا. من املشايخ
 .يتكلم مع من خالفوا أهل السنة, من املجسمة واملشبهة

ُويبدو أنه مل يكن يظهر حقيقة ما يعتقده يف ذلك الزمان, ألسباب معينـة, 
ُّن مــضت ســنوات حتــى صــار يــرد عــىل مــذهب أهــل الــسنة, ويقــدح يف أإذ مـا 

هلم, وسـوف نريـك بعـض ُّعلامئهم, ويتهجم عـىل رؤسـائهم, ويـستخف بـأقوا
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كالمــه يف هــذه الرســالة, ونفــصل يف بيــان ذلــك يف رســائل خاصــة إن شــاء اهللا 
 .تعاىل

م, أودع ١٩٩٥فكان أن بدأ خمالفاته بنـرش رشح للعقيـدة الطحاويـة عـام 
ردود عديـدة ! "الـرشح"فيه بعض اآلراء املنحرفـة عـن أهـل الـسنة, ويف ذلـك 

 .)١(ء األمة, واستهانة هبموخمالفات للطحاوي نفسه ولغريه من علام
وقد كنت تكلمت معه حينئذ, ونصحته بأن يتأنى ويعيد النظـر قبـل نـرش 

, ولكنه أبى ومتنع واستعـىص, وادعـى االجتهـاد وعـدم التقليـد "الرشح"ذلك 
ًه يف ذلك الوقت أنه ال يدري كثريا مـن فيُّألحد, ودار بيني وبينه نقاش أثبت له 

ًة األقوال, وسكت, وقد ذكرت طرفـا مـن ذلـك طرق االستنباط, وجيهل حقيق
بـام أنـك رفـضت النـصيحة واحلـوار, : , ثـم قلـت لـه)٢(النقاش يف بعض رسائيل

                                           
ً ردا مفصال − إن شاء اهللا −سوف ننرش) ١( ً عىل مجيع التفردات التي أودعها حـسن الـسقاف ّ

 وهو يف نظرنا جرح ورد وتشنيع عىل متن الطحاوي, بـل –ًيف ما أسامه رشحا للطحاوية 
عىل سائر علامء أهل السنة, فقد خالف فيه مذهب أهل السنة       ـ األشـاعرة واملاتريديـة 

 . ـ نفسه, وتربأ منهم
 إنكاره لعلم اهللا تعاىل بأفعال العباد إال بعد حـصوهلا راجع ردنا عىل أمني نايف ذياب يف) ٢(

أمـا ووجودها, وهذا هو صاحب حسن السقاف, الذي أعلن بكل وضوح يف غـري مقـام 
, فلـك أن تتـصور أنه هو الـذي أخـرج الـسقاف مـن مـذهب األشـاعرةالعديد من الناس 
 !هب األشاعرةهو من أثر عليه فارتد عن مذ! إذا كان أمني نايف! مدى متكن السقاف
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ّفسوف لن أتأخر يف الرد عليك بإظهار بطـالن أقوالـك عنـدما تنـرش خمالفاتـك 
 .ألهل السنة

ًوفعال فقد قمت بكتابة بعض التعليقات حينذاك عىل كتابه الذي نرشه, 
ّله الرد, وطلبت منه إعادة النظر مرة أخرى, فاخلالف ليس وأوصلت 

ًبمحمود, خصوصا إذا مل يكن مبنيا عىل أصول راسخة ً. 
 .ولكنه استهان بكل هذا الكالم

ًفرشعت يف ذلك الزمان برشح للعقيدة الطحاوية, وعملت درسا خاصـا  ً
ًملجموعـة كبــرية مــن اإلخــوة وطــالب العلـم, وتــم تــسجيل الــدروس صــوتيا, 

إن الـسقاف سـيزداد يف االنحـراف عـن أهـل احلـق, ونحـن : قلت هلـم آنـذاكو
 .مأمورون بالدفاع عن عقيدة أهل احلق أمام كل من خيالفها

ّورصت أرد عىل  خمالفاته بأسلوب علمـي وبـال هتجـم وال حتريـف بعض ُ
, خالفا ملا يفعل هو مع خمالفيه, وقد استفاد العديد من اإلخـوة يف ذلـك لكالمه

 .فلم يتابعوا السقاف وظلوا عىل مذهب أهل السنة, بفضل اهللا تعاىلالوقت, 
ًونرشت خمترصا عن رشحي عىل موقعنا عىل اإلنرتنت بعد ذلك بسنوات ُ. 
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 العديد من الدروس, ومل يعد يكتب ألغىوكان السقاف منذ ذاك الوقت قد 
ُالرسائل والكتب, وانعزل, ومل يعد له ذكر ظاهر يل  .)١(ت إليهَفَتِ

ّب مني آنذاك العديد من اإلخوة أن ال أنرش كتابـا يف الـرد عليـه وأن وطل ً
ًأكتفي بام فعلت, لئال يكون ذلك سببا إىل صدور العناد منه, وطريقا يركن إليـه  ً ُ َ َ
ّلإلرصار عىل خمالفته الصواب, وبعد تردد وشدة إحلاح منهم, اكتفيت بـام قمنـا 

 !ّلعل وعسى: به وقلت
و ثالث, يناقش الوهابيـة, عـىل قنـاة فـضائية, يف وفوجئت به قبل سنتني أ

ًموضوع ابن تيمية, وحرصا عىل إبداء سالمة النيـة, طلبـت مـن بعـض اإلخـوة 
قبيل املناقشة أن يعرض عـىل الـسقاف املـساعدة إن احتاجهـا, خاصـة أننـي قـد 
ًقمت بكتابة كتاب موسع عن مذهب ابن تيمية وأعرف مذهبه متامـا, فلـم أكـن 

لرد عىل ابن تيمية بصورة ضعيفة, بل بشكل علمي رصني معتمد أحب أن يتم ا
ومل يكـن اجلـواب بـالقبول, وتعلـل ! عىل فهم تام ملذهبـه, ال كـام فعـل الـسقاف

وملا سافر وبدأ يف احللقة األوىل وأظهر مـن التهافـت مـا ال مزيـد . بضيق الوقت
, فتـضايق ًعليه, ظهر عليه الوهابيـة, فلـم يكـن قـادرا عـىل مـدافعتهم وجـداهلم

العديد منهم كانوا ما يزالون يعتقـدون أن الـسقاف عـىل َّفإن العديد من الناس; 
                                           

أقـصد . والظاهر أنه كان يف تلك الفرتة يعيـد تأسـيس وتثبيـت عالقاتـه مـع أصـدقائه اجلـدد) ١(
آراء التقـاط ويمهد ملا صار يرصح به حاليا من خروجه عىل أهل الـسنة, و. الشيعة وغريهم

 !عليهممدعيا ترجيحها الشيعة واملعتزلة واإلباضية والزيدية من 
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 −حينئــذ–فكانــت هزيمتــه . مــذهب األشــاعرة وإن خــالفهم يف بعــض املــسائل
ُّســتعد ًلألشــاعرة, هلــذا االعتبــار, وإبطــاال ملــا ينــسب إىل ابــن تيميــة مــن ً هزيمــة َُ

ًرصا عىل عدم وقوع التهافت أكثر مما بدا, ًاملخالفات, وخوفا من هذا املحظور, وح
اتصل يب العديد من املشايخ وطلبوا مني بإحلـاح أن أتـصل بـه وأقـوم بإعطائـه مـن 

ُ حاله, ويتقوم ركابهُّاملعلومات واألساليب اجلدلية ما به يستد ِّ. 
َّلعــل مــساعدتنا لــه تدفعــه إىل إعــادة النظــر يف خمالفاتــه : فقلــت يف نفــيس

ب أهل السنة, خاصة أنـه كـان مل يـزل عنـد العديـد مـن النـاس واستهزائه بمذه
َّوقلنا لعـل ذلـك .  أهل السنة; ألهنم مل يكونوا يعرفون دقائق األمورعدودا منم

يدفعــه إىل إعــادة النظــر, فــال يــسارع إىل االنحــراف نحــو الــشيعة اإلماميــة 
نـا; ألنـه ولكن خاب أمل. واإلباضية واملعتزلة, وغريهم, ويبادر برتك األشاعرة

ًكان خيبئ كثريا من األمور وال يظهرها إال للمقربني منه وأما نحن فكنا نعاملـه . ِّ
ُبحسب ما يظهره فقط ُُ  !وكثري ممن حوله ـ اآلن ـ يقلدونه يف هذه األساليب. ِ

ــن  ــه م ــام, وأعطيت ــدة أي ــك ع ــا, ودام ذل ــه يومي ــصل ب ــال رصت أت ًوفع ً
, وأحــرجهم يف مواضــع, املالحظــات واملعلومــات مــا ظهــر بــه عــىل خــصومه

 .وكانت هذه بفضل اهللا تعاىل بواسطة ما أمددته به من معلومات
وكان يشكرين بعد كـل مكاملـة, وصـار يـتكلم مـع أصـحابه وخيـربهم أن 

 .الشيخ سعيد فودة قد ساعده, وأنه يعرتف بذلك
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ــرة أخــرى  ــه م ــسقاف بقيام ــى إذا شــعر ال ــات, حت ــر حلق  واســتمر األم
ٍبقدر ما, ويف بعض املسائل, رجـع إىل مـا كـان عليـه مـن وإحراج مناظريه, ولو 

ّنكران, واستخف بأهل السنة, ومل حيرص عىل إظهار مذهبهم ّ. 
 .ٌّفأيقنت حينذاك أنه مرص عىل ما هو عليه

وملا رجع حصل ما حصل من إرصاره عىل عدوانه, وأنـه يفـضل التعـاون 
ه أنكـر مـا قمـت بـه مـن مع الشيعة واإلباضية واملعتزلة عىل أهل السنة, حتـى إنـ

مساعدة له, وكأنه كان ينتظر بعد ذلك كله أن نصفق له, فرتكته ومل أهتم به, ومل 
ٍأحرص عىل ذلك غري آسف, مع أننا ال ننكر وجـوب تعـاون املـسلمني, ولكننـا  َ
ــا بغــري وجــه حــق, وضــد هــذه  ــشكيك فيه ــذاهب والت ــشويه امل ــتم ت ِّضــد أن ي

 .األساليب الباطلة التي يستعملها
ّحتى كان أن نرش قبل سنتني بعض الرسائل يف الرد عىل أهل السنة األشاعرة 
واملاتريديــة, فــأعلن بــذلك خروجــه مــن مجاعــة أهــل الــسنة, واســتهان بعلامئهــم يف 
جمالسه وعىل موقعه عىل اإلنرتنـت, وبـالغ يف ذلـك حتـى قـام بإيـذاء بعـض النـاس 

 الـرد عليـه وختـويفهم مـن بأساليب غري رشعية وال إنسانية, كـل ذلـك ملـنعهم مـن
 .ذلك

وال يتم له ما يقوله بأن عدم االنتامء إىل األشاعرة واملاتريديـة, ال يـستلزم 
بالرضورة اخلروج من أهل السنة, فإننا ال نقصد باالنتامء إلـيهم التـسمي باسـم 
األشعري أو املاتريدي, بل عدم خمالفة أصوهلم, حتى لـو مل ينتـسب إلـيهم, كـام 
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زي وغريه من علامء املسلمني, أما مـا فعلـه الـسقاف, فهـو خـروج كان ابن اجلو
عن عقائدهم, إذ خالفهم يف أهم األصول, وناقضهم اسام وحقيقة, فقـال مـثال 
بكفر فاعل الكبرية, وبخلق األفعـال, وأنكـر الرؤيـة, وجـوز أن جيهـل األنبيـاء 

 حتى إنه خيالفهم تنزيه اهللا تعاىل, واهتم أهل السنة باجلرب, والتشبيه, والتجسيم,
. يف منهجية العلـوم وترتيباهتـا, وغـري ذلـك ممـا سـنذكر بعـضه يف هـذه الرسـالة

وكيف يصدر هـذا القيـل ! فكيف يقال بعد ذلك كله, إنه ما يزال من أهل السنة
 من بعض من يدعون التحقيق واالجتهاد والتمكن يف العلوم?

ــ ــدة مــؤخرا مل ــسقاف طبعــة جدي ــم نــرش ال ًث ُ َ ــدة ًارشحــا ســامه َّ  عــىل العقي
 أعلن فيهـا عـن خمالفاتـه ألهـل الـسنة !الطحاوية, ووصفها بأهنا مزيدة ومنقحة

ويـا −ّيف أصوهلم وفروعهم, وفضل عليهم الزيدية والشيعة واإلباضية واملعتزلة
 .ليته التزم بأصول هؤالء, بل اختار من كل قطر أغنية

نيـة مـن آراء ّولذلك نرى أنه قد وجب علينا الرد عىل مـا كـشف عنـه عال
ا مـا مل يكـشف عنـه بعـد فـسنرد عليـه يف ّمأً ألحد عذرا, وِقُنرى بطالهنا, فلم يب

 .حينه إن شاء اهللا
ُوملا كان السقاف كثريا ما يرصح بأنه درس وتعلم وخترج بالشيخ عبداهللا  ُِّ َ ً

ـ ويفخر بذلك وحيتج بكالمه, وصار يوهم العديد مـن  ـ رمحه اهللا تعاىل الغامري
ــ  ٍأنـه مـاش عـىل طريقـة الغـامري, وأن الـسيد عبـداهللا يوافقـه فـيام يقـولالناس 

ــ, رأينـا أنـه مـن بـاب الـدفاع عـن أهـل احلـق,  وسيظهر أن هذا لـيس صـحيحا
ِّوكشفا لتموهياته, ال بـد أن نكتـب رسـالة نبـني فيهـا خمالفـات الـسقاف للـشيخ  ّ ً
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و أملـسائل الفقهيـة عبداهللا الغامري يف األصول العقائدية, وإن وافقـه يف بعـض ا
 .)١(األصولية أو غريها

ّوسيكون هذا حـرزا ملحبـي الـشيخ الغـامري مـن أن يغـرتوا بالـسقاف يف  ُِّ ِ ً
ٌانتسابه للشيخ وإهيامهم أنه مقتد به موافق له ٍ. 

ُوسيكون هذا بمنزلة حكم الشيخ عبداهللا الغامري عىل املذهب والعقيـدة 
ًاجلديدة التي انحرف السقاف إليها مغرتا وسـريى أتبـاع الـشيخ .  بسالطة لسانهّ

الغامري وحمبوه أنه خيالف ما يقول به الـسقاف, وحيكـم عـىل صـاحبه باالبتـداع 
 .والضالل, وهذا ليس كالمنا بل كالم الشيخ الغامري

داعــني اهللا تعــاىل أن جيعــل ذلــك يف ميــزان حــسناتنا, وجيزينــا عنــه أجــزل 
 .الثواب, وهو الغفور الودود

 .غري اهللا تعاىل حاجة وال مذهبوليس لنا إىل 
   سعيد فودة 

٢٠/٣/٢٠٠٦                        
 

                                           
 –د عبداهللا الغامري بعض مسائل خالف فيها العلامء, ولكنه مل يـصل نحن نعلم أن للسي) ١(

 !  إىل تلك الدرجة التي وصل إليها السقاف−وحاشاه
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 متهيد وتوطئة

 
َمل أنت مهتم ببيان خمالفة السقاف للشيخ عبـداهللا الغـامري : قد يقول قائل

ِّبالتحديد? وأنت ترصح بأن السقاف قد خالف أهل السنة األشـاعرة أنفـسهم, 
ِزايل والــرازي, وهــؤالء وغــريهم أعــىل شــأنا مــن كاألشــعري والــبالقالين والغــ ً

ًالغامري, فكان ينبغي أن ال تعتني به اعتناء خاصا ومتيزه عن غريه  ً! 
ًنعـم, هـذا سـؤال جيـد, ولـه موجـب, وكالمـك صـحيح جــدا, : فنقـول ُ

فنحن نعلم أن علامء أهـل الـسنة عديـدون, والـسقاف قـد أعلـن اخلـالف هلـم, 
إنـه خيـالف أهـل :ً فلم يعد هيتم كثـريا إذا قلنـا لـهّواستهان هبم, واستقل شأهنم,
 . )١(السنة واجلامعة;ألنه يعلن ذلك

َونحن نعلم أن الشيخ عبداهللا الغامري ـ عىل فضله ـ ال يقارن بمن ذكـرت  َ ُ
ًوال بكثري غريهم ممن مل تذكر, ال علام وال مكانة بني أهل احلق, ولكـن االعتنـاء 

ن هذه املسائل التي نذكرها يتفق فيها الـسيد به كان من جهة السقاف نفسه, وأل
                                           

وسوف نبني بإذن اهللا تعـاىل يف رسـالة خاصـة خمالفـات الـسقاف ألهـل الـسنة واجلامعـة ) ١(
ًلـام بـأن مـا ع. وتطاوله عليهم, وتفـضيله ملـذاهب املعتزلـة والـشيعة واإلباضـية والزيديـة

ذكرناه يف هذه الرسالة يـويف بـيشء كثـري مـن هـذا البـاب, فاملـسائل التـي ذكرناهـا يوافـق 
 . َالسيد عبداهللا الغامري فيها أهل السنة واجلامعة, وال خيالفهم
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ُّفــنحن ال نحــتج عــىل . َعبــداهللا الغــامري مــع أهــل الــسنة واجلامعــة وال خيــالفهم
ًالسقاف إال بام نراه صحيحا يف ذاته, وال هنتم كثريا باملغالطـات كـام يفعـل هـو,  ً

 مـع ًوال هنتم بمجرد إثارة الناس عليه وإن كان مصيبا, كـام يتهافـت هـو فيفعـل
 !أهل احلق
َ يزال يباهي بأنه درس عند الغامري, وأنه خترج بـه, ما حسن السقاف َّفإن ُ

ًوأن ما استفاده عند الغامري يساوي أضعافا مضاعفة ما استفاده مـن غـريه مـن 
 . املشايخ

ِوهكذا فالسقاف يريد أن يوهم الناس أن ما يقول به من كالم باطـل إنـام 
 . امري, وأنه موافق له يف ذلكّتلقاه عن السيد عبداهللا الغ

وهذا أسلوب من السقاف ليحاول اكتساب مكانة بني الناس باعتباره 
 . ًمنتسبا إىل الغامري, وليحاول تعمية األمر عىل من جيهلون احلقيقة

فإذا تبـني للقـراء وطـالب العلـم أن الـسقاف خيـالف شـيخه الغـامري يف 
وع, وخيالفه يف مواقفه من العلـامء, أصول املسائل العقائدية ويف العديد من الفر

 !ُّبل هناك ما هو أدهى وأمر من ذلك
فامذا يكون موقف الـسقاف إذا انكـشف للنـاس أنـه يقـول بعقائـد حيكـم 

 ٌّالغامري عىل القائل هبا أنه مبتدع وأنه ضال ? 
َّفــنحن نريــد مــن الــسقاف أن حيــل لنــا هــذه اإلشــكالية بينــه وبــني شــيخه 

 .... كام يزعم! املفضل الذي خترج به
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يانـه والـرد لبوأما خمالفاته ألهل السنة واستهانته بعلامئهـم, فسنخـصص 
 .عليه رسائل خاصة بإذن اهللا تعاىل

 . إذن هذا هو أحد األسباب التي من أجلها اهتممنا هبذا األمر
 مــن أن −ًخــصوصا–وســبب آخــر; وهــو تربئــة الــسيد عبــداهللا الغــامري 

ًوتابعا له, فـإن النـاس إذا اعتقـدوا صـحة انتـساب ًيكون السقاف ممثال لطريقته 
السقاف إىل الغامري, فـإن هـذا يعـود عـىل الغـامري نفـسه بالـشناعة, وذلـك ملـا 
يقول به السقاف من األقوال الباطلة واملغالطات التي ال أعتقد الغـامري يـرىض 

 .هبا
ــه, ظهــر لطــالب العلــم أن الــسقاف خيــالف شــيخه  فــإذا حتقــق مــا نقول

 .ًيف طريقته وعقيدته, وخيالف أهل السنة واجلامعة أيضاالغامري 
بعـــض مـــسائل اخلــالف بـــني الغـــامري (َفلــذلك حرصـــنا عـــىل إظهــار 

 ). والسقاف
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 عبارات للسقاف

 ّبالشهادة للسيد الغامري بالعلم
 

ُمل يتــربأ الــسقاف بعــد مــن الــسيد عبــداهللا الغــامري, وإن كنــت أعتقــد أنــه  ْ َ
الرسالة إىل الـرباءة منـه, بـل وال أسـتبعد أن يـضلله سيؤول أمره بعد قراءة هذه 

ًوحيكم عليه باجلهل واتباع غريه تقليدا, وغري ذلك من األوصاف اجلـاهزة عنـد 
ْفهو مستعد دائام ألن يصف خمالفيه هبا! السقاف ً . 

ونحن ال نريد أن نستقيص ما قاله السقاف يف حق الغامري, بـل سـنكتفي 
 :لنا إىل املقصودبإيراد بعض كالمه إذ هو يوص

 شــيخنا العالمــة الــرشيف ": )١("إرشــاد العــاثر"قــال الــسقاف يف رســالة 
 . اهـ."ِّاملحدث األصويل اجلامع بني املعقول واملنقول سيدي عبداهللا الصديق

 الـسيد ": )٢("إلقام احلجر للمتطاول عـىل األشـاعرة مـن البـرش"وقال يف 
 .  اهـ."ِّحمدث العرص عبداهللا بن الصديق الغامري

                                           
  .  ٢/٦٦٤جمموع رسائل السقاف ) ١(
ً, فحــق الــسقاف أن يلقــم حجــرا; ألنــه تطــاول عــ٢/٧٠٠جممــوع رســائل الــسقاف ) ٢( َ ىل ُ

 !األشاعرة 
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 . اهـ . " إمام العرص أبو الفضل الغامري ": )١(وقال يف نفس الرسالة
 اهـ . " انتهى كالم إمام العرص سيدي عبداهللا الغامري": وقال
 . اهـ. "ّ سيدنا حمدث العرص موالنا الرشيف عبداهللا بن الصديق": )٢(وقال

يد أبـو  سيدي اإلمام املحدث املف": )٣("صحيح رشح الطحاوية"وقال يف 
 . اهـ. "الفضل عبداهللا بن الصديق الغامري احلسني الطنجي 

 . اهـ . " سيدي اإلمام املحدث عبداهللا بن الصديق الغامري": )٤(وقال فيه
وهناك يف كالم السقاف مواضع عديدة ذكر فيها الشيخ عبداهللا الغامري, وما 

 .إلخ.. ..هيمنا هنا هو شهادة السقاف بأن الغامري إمام حمدث أصويل 
ُومن هـذا حالـه ينبغـي أن يعتـد بكالمـه ويلتفـت إليـه, فـإذا تبـني لنـا أنـه  ُّ َ
خيالف ما يذهب إليه السقاف يف أكثر املسائل, فإننا ــ عند ذلك ــ نعرف حقيقـة 

 . السقاف ومكانته من الشيخ الغامري
عىل أنه حدثني بعض اإلخوة الثقات, وهم يعرفون الشيخ الغامري وقـد 

يعرفون السقاف ـ أن السقاف مل يـصحب الـشيخ الغـامري أكثـر مـن  أجازهم, و

                                           
 .٢/٧٢٥جمموع الرسائل ) ١(
  .٢/٧٠٨جمموع رسائل ) ٢(
 . ١٧صحيح رشح الطحاوية ص) ٣(
 .  ٨٢صحيح رشح الطحاوية ص ) ٤(
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ًبــضعة أشــهر, ومل يكــن متفرغــا لــه طــوال هــذه الفــرتة, بــل كــان يتخللهــا ســفر 
ًوخروج وغري ذلك من مشاغل الدنيا, والسقاف مل يتلق عـىل الغـامري دروسـا, 

 . بل ربام جالسه واستفاد منه بعض األمور
صور الناس أن صحبة السقاف للغامري دامـت وإنام نذكر هذا هنا لئال يت

بل سيكون من الصحيح أن يقال إن السقاف تأثر بكتب ورسـائل . سنني طويلة
فال يصبح لـه ميـزة عـىل . الغامري أكثر مما تأثر بصحبته واالستفادة منه شخصيا

 .غريه
ويوجد تالمذة للغامري صاحبوه سنوات عديدة, وهم مشايخ كبار, وخيـالفون 

 . ُّيام يذهب إليه, وال يرتضون طريقته وال هتجمه عىل العلامءالسقاف ف
 عىل  الطحاوية وأراد "رشحه"بل أخربين بعض الثقات أن السقاف ملا كتب 

أن ينرشه, أرسله أحد أشقاء السيد عبداهللا الغامري ليحصل منه عىل موافقة عىل ما 
طبعته األوىل ورمـاه فيه من أقوال, فرفض السيد ذلك بعد أن اطلع عىل الكتاب يف 

 . "هذا خمالف ملذهب أهل السنة": ًبعيدا, وقال
ماذا كـان ليقـول ! فكيف لو اطلع عىل طبعته الثالثة املزيدة واملنقحة ?: أقول

 وقد رصح السقاف ترصحيا بمخالفته ألهل السنة? 
 .وربام كان هذا سببا يف تأخري جماهرة السقاف بأقواله املخالفة ألهل احلق
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 ا املخالفون ألهل السنة ه يقع فيمسائل

 ممن يصفهم الغامري باملبتدعة
 

ـ وهو من أحـسن  "بدع التفاسري"اشتغل السيد عبداهللا الغامري يف كتاب 
ـ بلفت أنظار أهل العلم إىل أغالط املبتدعة وبعـض مـن اشـتغل بالتفـسري,  كتبه

ًب مثـاال يف العديد مـن املـسائل ومنـاهج التفـسري التـي احتـذاها أولئـك, ورض
 : عليهم املعتزلة

َّ ومل أقـــصد هبـــذا املؤلـــف اســـتيعاب التفاســـري املخطئـــة ": ٤فقـــال يف ص
ًواخلاطئة, فإن ذلك غري متيرس يل اآلن, وإنام قصدت ذكر مثل تكون نموذجا ملـا مل  ُ ُ

ُيذكر, وعنوانا عليه, ويمكن أن أحيل القارئ عىل نوعني من كتب التفسري ً َ: 
زلــة, كتفــسري أيب مــسلم حممــد بــن بحــر األصــفهاين,  تفاســري املعت:أحــدمها

وتفسري أيب احلسن عيل بـن عيـسى الرمـاين, وتفـسري أيب عـيل حممـد عبـد الوهـاب 
ّاجلبائي وغريها من التفاسري التي تكثر فيها البدع لسببني َُّ : 

َ أن أصحاهبا جر:األول ء عىل القول يف التفسري بالرأي, ال تردعهم هيبة اُ
َّية من منزله, وإذا عورضوا بحديث رصح يف آية بخالف ما فرسوه القرآن وال خش َ ِّ
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  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

 )١( مسلم"صحيح"هبا سارعوا إىل الطعن فيه وإنكار صحته ـ كحديث صهيب يف 
 〉 tÏ%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4o_ó¡çtø:$# ×οyŠ$tƒÎ—uρ ( Ÿ:  يف قوله تعاىلعن النبي 

فقد طعنوا فيه ونسبوه إىل املشبهة النظر إىل اهللا تعاىل, : ; أن الزيادة]٢٦:يونس[
ُواملجربة, يعنون أهل السنة; ألنه خالف تفسريهم الزيادة بالتفضل الزائد عىل 
َالثواب, مع أن النظر تفضل, بل هو أعىل أنواعه, فكم من حديث متفق عىل  ُّ
صحته أو مستفيض أو متواتر كان نصيبه عندهم الرفض املطلق, ملجيئه 

 . اهـ . "ه بخالف ما رأوه وقررو
 : ونستفيد مسائل عديدة من هذه الفقرة

ًجراءة املبتدعة يف التفسري وخمالفتهم ظاهر اآليات ملجرد ما قرروه مسبقا  .١
 . يف مذهبهم

 . ّردهم حلديث صهيب ملخالفته موقفهم من الرؤية .٢
 . الطعن يف أهل السنة بأهنم جمربة .٣
 . اهتام أهل السنة بالتشبيه .٤
 . ديث الصحيحة ملجرد خالفها ملا رأوه وقرروهمسارعتهم إىل رد األحا .٥

فهذه مخس مسائل, وقد وقع فيها السقاف مجيعها, وسوف نبني ذلك 
 : لكم فيام ييل من كالمه

                                           
 ).  ١٨١(احلديث )  ١(
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  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

 
 خمالفة ظاهر القرآن ملجرد اهلوى والرأي بال دليل: ًأوال

 
لقد أنكر السقاف الرؤية وخالف ظاهر اآليات العديدة التي دلت عىل ذلك 

 ‘ Éb>u: ية التي طلب فيها سيدنا موسى ـ عليه السالم ـ رؤية اهللا فقالومنها اآل
þ’ÎΤÍ‘r& öÝàΡr& šø‹s9Î) 4 〈 ]ومنها قوله تعاىل,]١٤٣:األعراف :  ×νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ 

îοuÅÑ$̄Ρ * 4’n<Î) $pκÍh5u‘ ×οtÏß$tΡ 〈 ]ـ فخالف ما تدل عليه اآليات ] ٢٣ـ٢٢:القيامة
 .  كام حكم بذلك الغامريالفرق املنحرفةات الكريمة, فوقع يف عالم

 ملخص ما تدور عليه هذه ": ٧٩ ص"مسألة الرؤية"قال السقاف يف 
  لفظة )١(اآلية s9  Í_1 t s? 〈 أي أن اهللا تعاىل ال يراه سيدنا موسى عليه السالم ,

 . اهـ. "وال غريه
ومن الظاهر أن هـذا حتريـف لآليـة الكريمـة مـن جهـات عديـدة, فتأمـل 

 : يف قال اهللا تعاىلك s9  Í_1 t s? 〈  ففرسها السقاف وعرب عنها بـأن اهللا تعـاىل ّ ّ
 ) !ال يراه سيدنا موسى عليه السالم وال غريه(

                                           
 .   من األعراف١٤٣اآلية )  ١(
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  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

َ, وقـد علـم الفـرق بيـنهام, و"ال"بكلمة  "لن"َّففرس كلمة  ِ تفيـد  "لـن"ُ
نفي املضارع, وهـذا ال يـستلزم النفـي عـىل الـدوام, ولـذلك رصح العلـامء بـأن 

 . ال تفيد التأبيد "لن"
: فهي قد تدل عىل نفي أصل معنى الفعل, فيوجد فرق بني قولك "ال"وأما 

ُال أقــرأ; فــاألوىل تفيــد أنــك يمكنــك أن تقــرأ, ولكــن ال تريــد : لــن أقــرأ, وقولــك 
فهي تدل عىل نفـي أصـل القـراءة, وقابليتـك : حتصيل فعل القراءة, بخالف الثانية

 .  تقدر عىل القراءة وليست عندك ملكة القراءةأنت ال: للقراءة, أي معناها
بـدل الكلمـة الـواردة يف  "ال"أرأيت أخي العزيز مل عـرب الـسقاف بكلمـة 

 ? "لن"اآلية الكريمة وهي 
ّوملــا قلنــاه اســتدل أهــل الــسنة بــنفس اآليــة  ّ  s9  Í_1 t s? 〈   عــىل جــواز

 . وصحة رؤية اهللا تعاىل, بخالف املبتدعة
تفيد التأبيد, وهذا جمرد انحـراف إىل مـا  "لن  " كلمة ثم زعم السقاف أن

هيواه, فلم يقل أهنا تفيد التأبيد لذاهتا إال الزخمرشي, وهذا الرأي معلـوم أنـه لـه 
ًنرصة ملذهبـه يف نفـي  "لن"دون غريه, وإنام اخرتع الزخمرشي هذا املعنى لكلمة 
 "أي إن ! "زخمـرشية لن ال "َّالرؤية, وخالفه النحاة يف ذلك, ولذلك سموا هذه 

 .  ال تفيد التأبيد إال عند الزخمرشي املعتزيل"لن 
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  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

ــن هــشام يف  ــال اب ــدى  "ق ــن(و":"رشح قطــر الن ــد النفــي )ل حــرف يفي
ًواالستقبال باالتفاق, وال يقتيض تأبيدا خالفا للزخمرشي يف  , وال " أنموذجـه "ً

ًتأكيدا خالفا له يف  ْن تريد بذلك أنـك لن أقوم, حمتمل أل:, بل قولك "ّ كشافه "ً
 .اهـ".ًال تقوم أبدا, وأنك ال تقوم يف بعض أزمنة املستقبل

قـــال ابـــن ":" جميـــب النـــدا يف رشح قطـــر النـــدى "وقـــال الفـــاكهي يف 
لتأبيد النفي اعتقـاده الباطـل مـن أن اهللا تعـاىل ال )لن(واحلامل له عىل أن :مالك

 .اهـ".يرى يف اآلخرة, جعلنا اهللا من أهل الرؤية
ال إن اآلية دالـة عـىل أن اهللا تعـاىل : حتريفات السقاف هلذه اآلية قولهومن 

, وهذا حتريف لآلية وافرتاء عىل اهللا تعاىل, فإن اآليـة يراه سيدنا موسى وال غريه
إنام نفت حصول الرؤية لسيدنا موسى ـ عليه السالم ـ يف ذلك احلال فقط, فمن 

 !ية لغري موسى عليه السالم ?أين للسقاف أن يقول بال علم بعدم حصول الرؤ
ــ يف ذلـك  ــ عليـه الـسالم واآلية إنام نفت حصول الرؤية لـسيدنا موسـى

 !فمن أين للسقاف أن ينفي الرؤية يف كل األحوال ?! احلال
َال أرى":فال تغفل عن الفرق بني , فالنفي قـد تـسلط "لن تراين":, وبني"ُ

ال يـصح أن يـراك أحـد, أو يف الثانية عىل حصول الرؤية لك, وليس فيهـا أنـك 
ًأنك ال يصح أن ترى أصال, بخالف األوىل والرس يف هذا أن النفـي يف اجلملـة . ُ

 .متسلط عىل النسبة احلاصلة فيها
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َال أرى":ثم لو قابلت بني قولك ً, لوجـدت فرقـا ال "ُلن أرى": وقولك"ُ
 .خيفى عليك بعد ما تقدم

 . وهذا كله من مغالطات السقاف
 . −إن شاء اهللا تعاىل− آخر لنا معه يف مسألة الرؤيةوسوف يأيت كالم

ونحن ال نستغرب مـن الـسقاف كيـف تغافـل عـن طلـب سـيدنا موسـى 
ٌّعليه السالم للرؤية, فإن نفـس طلـب الرؤيـة دال عـىل اعتقـاده صـحة كـون اهللا 

 . ُيرى, فكيف مل يستدل بذلك عىل صحة وجواز الرؤية
ال يعلم ما يصح وما ال يصح عـىل وإال لزم أن سيدنا موسى عليه السالم 

 .اهللا تعاىل
ـ  واحلقيقة التي جيهلها العديد من الناس أن السقاف يقول بأن سيدنا موسى

 ـ عـىل زعمـه ـ        ُـ جاهل بأن اهللا ال يرى, وجاهل بأن الرؤيـة يلزمهـا عليه السالم
 . كون اهللا يف جهة

ّوهذا قول عظيم منكر, فقد أمجـع أهـل الـسنة عـىل أ ن األنبيـاء مـن أعلـم َ
ِّولكن السقاف ال يعتد هبذا اإلمجاع كلـه, وال يـسلم أن موسـى. خلق اهللا باهللا ــ  ّ

 . عليه السالم ـ عارف بربه, بل هو عنده جاهل
ّوالسقاف ال يعتد بإمجـاع أهـل الـسنة; ألهنـم عنـده غـري مـأمونني, فـإهنم 

 . َّيتالعبون ويدعون اإلمجاعات غري احلاصلة
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  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

 
  مسلم"صحيح" املروي يف دهم حلديث صهيب ر: ًثانيا

 
َّرأينا أن الشيخ الغامري حذر مـن الوقـوع يف هـذا, ورصح بـأن هـذا عالمـة  َّ
َّاملبتدعة, ولو كان السقاف عاملا بمقوالت شيخه وفامها هلا النتبه إىل ذلك, أو لعله  ً ً

ُيعرف ذلك ولكنه ـ لغروره ـ حيكم بجهالة شيخه الذي يزعم خترجه به َ , وكيـف ال ُّ
 .)١(!ُيقول بذلك وهو حيكم بأن أحد أويل العزم من الرسل جاهل باهللا?

ــ فـاقرأ اآلن كـالم الـسقاف, فقـد  ـ رمحـه اهللا وقد نقلنا لك كالم الغامري
 وأمــا حــديث صــهيب فــرواه مــسلم يف ": ١٧ ص"مــسألة الرؤيــة"قــال يف 

.. "          : وساق احلـديث ثـم قـال"....من حديث محاد بن سلمة  "صحيحه"
 .اهـ. "ًهذا حديث مردود أيضا : أقول

 وبعد هذا كله نقول بأن احلديث مردود ": ٢١ثم قال بعد كالم له يف ص
 .   اهـ, وعالمة االستغراب منه"!باطل معلل

                                           
 ً إنه ال يبعد أن يكـون موسـى ـــ عليـه الـسالم ـــ جـاهال بـأن اهللا" مسألة الرؤية "قال يف  )١(

ُتعاىل ال يرى, وأن الرؤية عليـه حمالـة, وأن هـذا جهـل بـاهللا تعـاىل, ولكنـه ادعـى أن هـذا 
 .٨١ ص" مسألة الرؤية "راجع !! اجلهل ال يرض
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  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

 اآلية الرابعة التي احتج هبا ": ٨٢ ص"مسألة الرؤية"ًوقال أيضا يف 
 t: قوله تعاىل: بعض الناس عىل الرؤية Ï%©#Ïj9 (#θãΖ |¡ ôm r& 4 o_ ó¡ çt ø:$# ×ο yŠ$ tƒ Î—uρ ( 〈 

, ليس يف هذه اآلية ذكر للرؤية البتة ال من قريب وال من بعيد, ]٢٦:يونس[
ًوإنام فرسوا الزيادة بالنظر إىل اهللا تعاىل استنادا حلديث مل يصح, وقد ذكرناه يف 

ىل عن حديث ابن أيب لي) ٤(ختريج أحاديث هذا الكتاب, وهو احلديث رقم 
 .اهـ . "زيادة الثواب واألجر: ومعنى الزيادة هنا. ُّ, وال يصحسيدنا صهيب 

َّهذا كالمه, فأنت تـرى أنـه وقـع يف عـني مـا حـذره منـه شـيخه ومرجعـه 
َّولكــن يبــدو أن الــسقاف يعتقــد أنــه تفــوق عــىل شــيخه, وأن ! ّوعالمــة عــرصه

ّالغامري بالنسبة للسقاف جمرد مبتدئ غر ال يدري َّ . 
أمل الفائدة التي أشار إليها السيد عبـداهللا, وهـي أن الرؤيـة نعمـة يـنعم وت

هبا اهللا تعاىل عىل عباده, ولذلك فهي واقعة يف مصاديق اآلية الكريمة, وهـي مـن 
َّضمن األجر والثواب وليست خارجة عنه, وكأن السقاف مل يفهم هـذا املعنـى, 

, ولضيق أفقه عن الفهم وظن أن األجر جنس والرؤية جنس آخر ال تندرج حتته
 . ّتفوه بام قال

والغـامري إمـام . وال تنس مـا حكـم الغـامري عـىل مـن يقـول هبـذا القـول
  !العرص يف نظر السقاف, أو هكذا كان
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  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

 
 الطعن يف أهل السنة بأهنم جمربة: ًثالثا

 
وقد بالغ السقاف يف اهتام أهـل الـسنة بـاجلرب, وبغـري ذلـك مـن الـتهم التـي 

 . تزلة والزيدية وغريهم من أعداء األشاعرة وأهل السنةشاعت عند املع
ومــا ذلــك إال ليــصدق عليــه حكــم الــشيخ عبــداهللا الغــامري بأنــه مبتــدع 

وســنكتفي بنقــل بعــض عباراتــه يف ذلــك, فاستقــصاؤها ! خمــالف ألهــل الــسنة
 :تطويل بال موجب

ً تعليقــا عــىل قــول ٢٦٩ ص"صــحيح رشح الطحاويــة"قــال الــسقاف يف 
 :اهـ."َّوكلهم يتقلبون يف مشيئته": محه اهللا ـالطحاوي ـ ر

هذا تصوير جربي خطأ حلال اخللق, يريد أن يصل من هذه الصياغة إىل "
ــم إليهــا, وأهنــم ال  ــاء اهللا تعــاىل هل ــدث رغــم أنفهــم بإجل ــال اخللــق حت ْأن أفع ِ
يستطيعون أن يفعلوا غريها, وال يمكنهم ذلـك, فهـو يغطـي كـل هـذه العقيـدة 

 . اهـ .  "رته هذه مع أهنا عقيدة غري مقبولةالفاسدة بعبا
فالطحاوي إذن خيالف احلق, ومعلوم أن مـتن الطحـاوي قـد اتفـق عليـه 

َّأهل السنة كام رصح تاج الدين السبكي بذلك يف  َ  ."الطبقات"ّ
                 قــــال اإلمــــام تــــاج الــــدين الــــسبكي يف طبقــــات الــــشافعية الكــــربى

ــ " ):٣/٣٧٧( ــشيخ اإلم ــولســمعت ال ــضمنته :[ام رمحــه اهللا يق ــا ت ــدة (م عقي
 ].هو ما يعتقده األشعري ال خيالفه إال يف ثالث مسائل) الطحاوي
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أنــا أعلــم أن املالكيــة كلهــم أشــاعرة ال ):أي تــاج الــدين الــسبكي(قلــت
أستثني أحـدا, والـشافعية غـالبهم أشـاعرة ال أسـتثني إال مـن حلـق بتجـسيم أو 

حلنفيــة أكثــرهم أشــاعرة, أعنــي يعتقــدون عقــد اعتــزال, ممــن ال يعبــأ اهللا بــه, وا
األشعري, ال خيرج منهم إال من حلق باملعتزلة, واحلنابلة أكثر فضالء متقدميهم 
أشاعرة, مل خيرج منهم عن عقيدة األشعري إال من حلـق بأهـل التجـسيم, وهـم 

 اهـ".يف هذه الفرقة من احلنابلة أكثر من غريهم
 منزلـة عقيـدة األشـعري, وعقيـدة ًصـفاهذا هو ما قاله اإلمام السبكي وا

فهل يا ترى يرجح العقالء قول اإلمام العالمة تاج الدين الـسبكي, . الطحاوي
وقول والده اإلمام املجتهد يف أكثر العلـوم تقـي الـدين الـسبكي, وغـريهم مـن 

 !العلامء املحققني, أو قول السقاف
 السقاف, حتى  إالٌّهذا ومل يعرتض أحد عىل اإلمام الطحاوي بأنه جربي

واحلـق يقـال إن .  مل جيرؤ عىل توجيه هذه التهمـة للطحـاويّابن أيب العز التيمي
 . ة مل يصلوا إىل هذا احلد من االستخفاف بالعلامءّاملجسمة والتيمي

وعندما يتهم السقاف اإلمام الطحاوي بأنه جربي, فهو يـتهم أهـل الـسنة 
ل إن الطحاوي إنام رشح قول أهـل بذلك; ألهنم وافقوا الطحاوي عىل ما قاله, ب

 . السنة
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وإن والقدح يف أهل السنة هو املقـصود األسـايس للـسقاف كـام ال خيفـى, 
 . )١(كان يوهم القارئ أنه إنام خيالف الطحاوي فقط

إلـخ; علـق " ....ّبني فضله وعدلـه, ال راد لقـضائه ": وملا قال الطحاوي
 :٢٧٠السقاف عليه فقال ص

ِّية الباطل الذي يريده إلرضـاء املحـدثني املجـسمة هذا حق يريد به تغط"
ــة  ــدة اجلــرب مكايــدة مــنهم ملــن ينبــزوهنم باجلهمي ــوا عقي الــذين يريــدون أن يثبت

 . اهـ . "والقدرية من املعتزلة وأئمة احلق من آل البيت 
أرأيت أهيا القارئ مدى سوء الطوية الذي خيفيه السقاف يف نفسه ? وهـا 

 . فسه, ونحن نعلم أنه خيبئ املزيدهو أظهر بعض مكنونات ن
ِّفاملسألة عنده ال تتعدى أن املحـدثني واملجـربة ومعهـم الطحـاوي وأهـل 

َمن يسميهم بأهل احلق, وهـم املعتزلـة والزيديـة ومـن !! َالسنة يريدون مكايدة  َ
ًوافقهم, فكأن حسن السقاف يتصور املسألة نزاعا بني امرأتني فهذه تكيـد هلـذه  َّ

والذي يظهر يل أن السقاف معتقد بذلك; ألنه ال يكـف عـن ! تلكوهذه تكيد ل
املكايدة بجميع أنواعها وأشكاهلا ملن خيالفـه أو ملـن خيـالفهم هـو, فهـو يظـن أن 

أعان اهللا تعاىل صاحبنا حسن الـسقاف عـىل مـا يف !! العلامء من أهل السنة مثله 
 . ومهه, لعله يتخلص منه

                                           
عـىل العقيـدة ! ِّوقد كشفنا عن أساليبه يف التالعب والتمويه يف ردنا عـىل مـا سـامه رشحـا) ١(

 .فانظره. الطحاوية
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 والزيديـة اسـم أهـل احلـق, ويلـصق وتأمل كيف صار يطلق عىل املعتزلة
َاسم اجلربية واملجسمة واملشبهة بأهل السنة األشاعرة واملاتريدية ومـن وافقهـم 

 . ّلتعرف أن تطورات السقاف وتقلباته غريبة عجيبة!! 
َوالسعيد مـن سـعد بقـضاء اهللا, والـشقي مـن  "وملا قال اإلمام الطحاوي  َ

 : فقال٢٧١ف صَّاهـ; رد عليه السقا. "شقي بقضاء اهللا
الم باطل مردود; ألنه يفيد أن اهللا تعاىل أجربه عىل الشقاء واحليـاة فيـه ك"

 . اهـ. "وكذلك السعادة
 . فهو يتهم الطحاوي باجلرب

ًعلام بأن هذه العبارة قد ورد ما يقارهبا يف األحاديث النبوية, والطحـاوي 
ِعـىل الفهـم, غايـة مـا ً, وهي ال تفيد جربا كام ال خيفى اقتبسها من كالم النبي َ

تفيده أن الشقي والسعيد معلومان هللا تعـاىل, وعلمـه ال يكـون خـالف الواقـع, 
َفاهللا تعاىل علم أزال من الشقي ومن السعيد فكيف ــ بـاهللا علـيكم ـــ يفيـد هـذا . ً

َإال إن كان حسن السقاف ينفي علم اهللا تعاىل القديم, كصاحبه ! َالكالم اجلرب ?
ً معتقــدا أن إثبــات العلــم األزيل يــستلزم اجلــرب, فنرجــو مــن أمــني نــايف ذيــاب,

 .القارئ الكريم الرجوع إىل ردنا عىل أمني نايف ملعرفة تفاصيل هذه املسألة
 وكل يعمل ملا قد فرغ له, وصائر إىل ما خلق ": قال الطحاوي رمحه اهللا

ًاهـ, فقال السقاف رادا عليه ص. "له ّ٢٧٦: 
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 . اهـ . " باطل من القول هذا هو اجلرب بعينه, وهو "
 غفــل عــن أن هــذا الكــالم الــذي ذكــره −هــداه اهللا"وكــأن الــسقاف 

الطحاوي أخذه من بعض األحاديث الرشيفة, كـام أسـلفنا, ومعناهـا صـحيح, 
ًفإذا كان السقاف يعتقد فعال أن اهللا عامل بام سيكون إليه حال العبـاد, وأن علمـه 

ًبمصائر الناس ليس مرتتبا عىل حصول  ِذلك ووجوده, بل اهللا عـامل بـذلك قبـل ّ
 فإن كان السقاف معتقدا فعال بأن اهللا تعاىل عامل بذلك ;وجود املخلوقات, وإال

َقبل وجود املخلوقات, فلم يعرتض عـىل عبـارة الطحـاوي وهـي مـستفادة مـن 
 هذه القاعدة األصلية يف العقيدة?

زيل, أو بـأن اهللا وقد صار يتولد الشك يف أن الـسقاف يعتقـد بعلـم اهللا األ
ِّتعاىل عامل أزال بام سـيكون, وإال فلـو كـان معتقـدا بـذلك فـام الـذي يـصحح لـه  ً ً

 االعرتاض عىل الطحاوي وأهل السنة فيام يقولون? 
ّاهــ, فـرد عليـه . " غلبت مـشيئته املـشيئات كلهـا": قال اإلمام الطحاوي

الدفاع عن فكرة هذا ليس يف املفاهيم, قاده إليه إرصاره يف ": ٢٧٨السقاف ص
 .اهـ . "اجلرب 

ــذا الكــالم  ــق الطحــاوي يف ه ــن يواف ــل م  فالطحــاوي جــربي إذن, وك
ّجربيون, وقد علمنا أن أهل السنة يوافقون الطحاوي, فالسقاف إذن يتهم أهل 

 . ّالسنة بأهنم جربيون 
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ينتسبون إىل أهل السنة يعتقدون أن الـسقاف ذين فكيف ما يزال بعض ال
ّسني, ولعل ال أي بأنـه مـا يـزال –  إهيام الناس بـذلكن حولهسقاف قد طلب ممِّ

 للحفاظ عىل نفسه مـن غـضب أهـل الـسنة, فهـو يـربط هـؤالء املـساكني −ًسنيا
ولكـن جيـب علـيهم أن يستحـرضوا أن اخلـري ! بمنافع ومصالح يرجوهنـا منـه?

الـة الدائم بيد اهللا تعـاىل, ال بيـد الـسقاف, فكـل يشء يف هـذه احليـاة الـدنيا ال حم
ً وكيف باهللا تعاىل يكون السقاف سنـيـا وهـو يقـول بكفـر فاعـل الكبـرية, .زائل َّ ِّ ُ

ويقــول بخلــق أفعــال العبــاد, ويقــول بنفــي الرؤيــة, وينفــي كثــريا مــن ظــواهر 
اآليات, ويستخف بعلامء أهل السنة ويتحالف ضـدهم مـع الـشيعة واإلباضـية 

 يـصح للـذي يـشتغل وغريهم من الفـرق, مل ال يعلـن الـسقاف عـن نفـسه, فـال
بالعلم أن يتبع نحو هذه الطرق من التمويه, فـإن مـن يـشتغل هبـذه الطـرق هـم 

 . أهل السياسة واملصالح الفردية, ال أصحاب املذاهب اإلسالمية
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 اهتام أهل السنة بالتشبيه : ًرابعا 

 
ّلقد رأينـا أن الـشيخ عبـداهللا الغـامري يـرصح بـأن مـن عالمـات املبتدعـة 

ّبأهنم جمسمة ومشبهة) األشاعرة واملاتريدية(ل السنة َرميهم أه ّ . 
وقد وقع السقاف يف هذا, واهتمهم بالتـشبيه والتجـسيم فـافرتى علـيهم, 

 . َّوسقط فيام حذر منه الشيخ الغامري
ًفقال يف رده عىل األشـاعرة يف مـا سـامه ظلـام   "صـحيح رشح الطحاويـة"ِّ

َلوا بـأن اهللا يـرى ويـسمع ذاتـه ثم زادوا يف التفلسف والتمنطـق فقـا": ٢٣٧ص
وهـذا يفيـد أهنـم يتـصورون ... َومجيع صفاته التي منها سمعه وبرصه وعلمـه و

بأن الصفات أعيان أو أشكال ألجزاء اجلسم, وهـذا يفيـد أهنـم دخلـوا للتـشبيه 
ِّوالتجسيم مـن حيـث ال يـدرون, وهـم حيـسبون أهنـم منزهـون وأهنـم حيـسنون 

 . اهـ . "! ًصنعا 
فهو يتهم األشاعرة أهل ! هانة السقاف وجرأته إىل أين وصلت أترى است

السنة بأهنم جمسمة يثبتون األجزاء واألشكال هللا تعـاىل, وهـو قـد رصح بـام هـو 
وسوف نبـني مـا قالـه هنـاك يف رسـالة . أشنع من ذلك عىل موقعه عىل اإلنرتنت

 .أخرى بإذن اهللا تعاىل
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: ديم من حيث األصناف شيئان فسقطوا إذ زعموا بأن الق": وقبل ذلك قال
ّذات واحدة وصفات كثرية, وأن الصفات قائمة باملحل, واملحل عنـدهم ذات اهللا 

ًتعاىل عن تصوراهتم علوا كبريا, ! تعاىل عـرشين صـفة ! ّفتعـددت عنـدهم القـدماء ً
ًوذات واحدة مثال, فأصبح القدماء واحدا وعرشين, وعقيدة اإلسـالم تقـول بـأن  ً

 . اهـ. "! وهو ذات اهللا تعاىل القديم يشء واحد
أترى كيف يصف األشاعرة ومن قال بإثبات الصفات بالرشك وبأهنم 

 ! فهذا هبتان عظيم !! ٌوهذا حكم عليهم بأهنم مرشكون ! َّعددوا القديم?
ُّهذا مع ما سقط فيه من هتافتات تدل عىل أمور عديـدة, فهـو مل يعـرف أن 

َّ ولكنـه عـد معهـا النفـسية واملعنويـة الصفات املعـاين هـي الـصفات الوجوديـة, َ
ًوالسلبية, فصارت الصفات عنده عرشين قديام بل واحدا وعرشين مع الذات,  ً
وغفل عن أن الوجود عني املوجود عند األشـعري, حتـى عـىل قـول مـن أثبـت 
ّاحلال وأن الوجود صفة نفسية, فهذا إنام هـو بحـسب املفهـوم, وأمـا يف اخلـارج 

 . ود عني املوجود فال زيادة, بل الوج
ّوقـد بينـا . وهذا كله من مغالطات السقاف املقصودة, ومبالغاته املردودة

 ـ بــل جرحــه ـ للعقيــدة "رشحــه"ّمــا يف كالمــه هــذا مــن هتافــت يف ردنــا عــىل 
 .فارجع إليه إن أردت التفصيل يف بيان مغالطات السقاف. الطحاوية
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  ِّمسارعة أهل البدع إىل رد : ًخامسا

 ّ الصحيحة ملجرد خالفها ملا رأوه وقرروهاألحاديث
 

هذا هـو الوصـف اخلـامس الـذي ذكـره الغـامري, وجعلـه مـن عالمـات 
ٍوكالمه حق معلوم قد نص عليه غري واحد من العلامء. املبتدعة َّ ٌ ٌّ . 

 "    َّوقد سقط السقاف يف عني ما حذر منه الـشيخ الغـامري, فجعـل مـن 
 للضعيف واملوضوع, وكم ادعى بأن ًمرسحا) البخاري ومسلم( "الصحيحني 

 .فيهام العديد من اإلرسائيليات واملوضوعات
ِومل حيرتم جهد العلامء العظام الذين نقدوا  ِ  فلـم جيـدوا مـا "الـصحيحني"َ

ّادعاه, ومل يراجع نفسه, بل توهم بنفسه أنه اكتشف ما غفل عنه الـسابقون, بـل  ّ
ًـ أدهى وأمر, فهو كثريا ما ـ واهللاِ حاله َّ يتهم املحدثني واحلفاظ بالتواطؤ عـىل مـا ُّ ِّ ّ

ّيزعمــه, فهــو يــتهمهم يف أحكــامهم عــىل الــرواة, ويــتهمهم يف أحكــامهم عــىل 
األحاديث, فيزعم أهنم صححوا بعض األحاديث وسكتوا عن بعض إلرضـاء 

ًاحلكام من الدولة األموية, أو إرضاء للمجسمة, وهكذا ّ ! 
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َّعم أن بعضهم يروي اإلرسائيليات وكم قدح يف العديد من الصحابة, فز
ًويوهم الناس بأهنا أحاديث, ولذلك فهـو كثـريا مـا يـشكك بروايـة عبـداهللا بـن 

 . عمرو بن العاص, وبأيب هريرة, وغريمها
ـــىل  ـــسقاف ع ـــة ال ـــار جناي ـــالة خاصـــة إلظه ـــصلح رس ـــذا ي ـــل ه ًولع ُ ُْ َّ

 .  وغريمها من كتب السنن"الصحيحني"
ب بعض األمثلة عىل قدحه باألحاديث وال نريد االستقصاء هنا, بل رض

 :الصحيحة
َّذكرنا رده حلديث صهيب الذي رواه مسلم: ًأوال  . يف معنى الزيادة)١(َ
 عىل حديث أيب هريرة وأيب سـعيد ١٢ ص" مسألة الرؤية"ّتكلم يف : ًثانيا

 وهـو "    : ــ فقـال , وهـو حـديث الرؤيـة الطويـل)٢ (" الصحيحني "َّاملرويني يف 
وهـو حـديث باطـل مـردود, وهـو مـن روايـة أيب ... ورة املستـشنع حديث الص

 . اهـ . "هريرة عن كعب األحبار 

                                           
 ).١٨١(احلديث ) ١(
 ). ٢٩٦٨, ١٨٢(, ومسلم )٧٤٣٧, ٦٥٧٣, ٨٠٦(رواه البخاري : يب هريرةحديث أ) ٢(

, ٧٤٣٨, ٦٥٧٤, ٤٥٨١, ٨٠٦(رواه البخــــاري : وحــــديث أيب ســــعيد اخلــــدري  
 ). ١٨٣, ١٨٢(, ومسلم )٧٤٣٩
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 حديث جرير بن عبـداهللا املـروي يف ١٣ ص"مسألة الرؤية"ذكر يف : ًثالثا
ٌ هذا حـديث باطـل طعـن فيـه ": ـ فقال "إنكم سرتون ربكم":)١ ("الصحيحني"

 . اهـ . "جهابذة من حمدثي السلف
ديث, وأما زعمه أن جهابذة من السلف طعنوا فيه فهذا إخبـار فأبطل احل

ّمنه غري مطابق للواقع, وقد دلس يف نقله, واهتم أحـد رواة احلـديث ـ بـال وجـه  َّ
ـ بالنصب والنفاق, واعتمد عىل فهمه السقيم, وقـد وقـع أثنـاء كالمـه عـىل  ٍّحق

كـشف عـن هذا احلديث يف مصائب ورزايا لعلنـا نوضـحها يف مقـام خـاص, لن
ًأغاليطــه املقــصودة وجهاالتــه املــردودة بــام ال يــدع جمــاال للــشك بعــد ذلــك أن  َ َ

 . ُالسقاف ال يؤخذ عنه وال يعترب قوله
َّرد حديث أيب موسى األشعري املروي يف : ًرابعا  الـذي )٢ ("الـصحيحني"َ

. "وما بني القـوم وبـني أن ينظـروا إىل رهبـم إال رداء الكربيـاء عـىل وجهـه": فيه
 . ـاه

 .ِّواعتمد يف رده عىل فهمه الكاسد, وبطالن كالمه يظهر لطالب العلم

                                           
 ). ٦٣٣(, مسلم )٧٤٣٦, ٧٤٣٥, ٧٤٣٤, ٤٨٥١, ٥٧٣, ٥٥٤(البخاري )  ١(
 ).١٨٠(, مسلم )٧٤٤٤, ٤٨٨٠, ٤٨٧٨(البخاري )  ٢(



 

 ٤٤ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

 وهـــو حـــديث )١("الـــصحيحني"ّرد حـــديث أنـــس املـــروي يف : ًخامـــسا
 إنه حديث شـاذ منكـر مستبـشع, ": ٣٣ ص" مسألة الرؤية"الشفاعة, وقال يف 

 . اهـ . "أي أنه باطل 
ًرد الــسقاف حــديثا رواه أبــو داود: ًسادســا َّ ن عبــداهللا بــن عمــرو بــن  عــ)٢(َ

أعــوذ بــاهللا العظــيم ": أنــه كــان إذا دخــل املــسجد قــال: العــاص عــن النبــي 
 . اهـ . "وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

هذا حـديث ال ": ٢٤٩ يف هامش ص"صحيح رشح الطحاوية"فقال يف 
رو بـن العـاص ُّيصح, وتفرد الرواة فيه من دالئل وضعه, وراويه عبداهللا بن عم

 . اهـ . "ينقل من الكتب اإلرسائيلية
ًإذن هو يتهم صحابيا بأنه يروي عن الكتب االرسائيليـة, ويـوهم النـاس  ّ

وزعمه بطالن هذا احلديث ال دليل عليه إال حمض اهلوى . بأهنا حديث الرسول
ِّوالتعصب, وقد بينت ذلك يف ردي عىل كتابـه الـذي سـامه ظلـام بـصحيح رشح  ُ

 . ْفراجعه, فقد استقصيت الكالم هناك! الطحاوية
َّوقد رد يف مقابلة تلفزيونيـة حـديث : ًسابعا   بـدعوى أن )٣ (" ال عـدوى "َ

 يف احلديث نفسه من حـديث الطب أثبت العدوى, وغفل عن قول الرسول 

                                           
 ). ١٩٣(, مسلم )٧٤١٠, ٦٥٦٥, ٤٤٧٦(البخاري )  ١(
 ) . ٤٦٦(احلديث )  ٢(
, )٥٧٧٥, ٥٧٧٣, ٥٧٧٠, ٥٧٥٧, ٥٧١٧(البخـــاري : رواه مـــن حـــديث أيب هريـــرة) ٣(

 = ,)٥٧٧٦, ٥٧٥٦(البخاري : , ومــن حـديث أنـس)٢٢٢٣, ٢٢٢٠(ومســلم 



 

 ٤٥ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

َفر من املجذوم فرارك من " و" فمن أعدى األول ?": أيب هريرة , فلم )١ ("األسدَّ
ً هنـا لـيس مـسلطا عـىل وجـود العـدوى بـل عـىل أهنـا هـي الـسبب يعلم أن النفي

َّال بـد قبـل العـدوى :  أي"فمـن أعـدى األول ?": الوحيد للمرض, ولذلك قال ُ
 . من وجود سبب للمرض, ثم بعد ذلك حتصل العدوى 

أو يكون احلديث حيض عىل لفـت النظـر إىل فاعليـة اهللا تعـاىل يف الكـون, 
 . بعها اآلثار إال بإذن اهللا تعاىل وفعلهوأن األسباب العادية ال تت

ّرده ألحاديث الرصاط بدعوى أهنا معارضـة للقـرآن, وهـذا صـار : ًثامنا
:                  ٥٥٠ للطحاويـــة, وممـــا قالـــه يف ص"رشحـــه"ًمـــشهورا عنـــه, فـــانظره يف 

 األحاديث التي وردت يف الرصاط هي أحاديث آحاد ال تفيد إال الظن, وهـي "
 . اهـ . "طعي الدالالت كام سرتىمعارضة بق

ُوزعمه أن ما يعـارض األحاديـث داللتـه ! ّفهو إذن يرد األحاديث بفهمه
ّقطعية غري صحيح, بل إن ما يعارض الرصاط جمـرد هـواه وتومهـه, وقـد بينـت 

ُ عىل العقيدة الطحاوية, وأبطلت هناك مجيع ما تعلق "رشحي"ذلك بتفصيل يف 
 . به السقاف

                                                                                           
, ومـسلم )٥٧٧٢, ٥٧٥٣, ٢٠٩٩(البخـاري : , ومن حديث ابن عمر)٢٢٢٤(ومسلم =   

 ).٢٢٢٢(مسلم : , ومن حديث جابر)٢٢٢٥(
ًرواه البخاري معلقا يف الطب ــ باب اجلذام, ورواه موصوال) ١( , والبيهقـي ٢/٤٤٣أمحد : ً

 ). ١٤٠٢٤, ١٣٥٥٠ ("الكربى"



 

 ٤٦ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

 وعـىل غريمهـا "الـصحيحني"أمثلة جلناية الـسقاف عـىل وهذه عبارة عن 
 . من كتب السنن

ّوقــد بلغنــي أنــه يعتقــد أن األحاديــث التــي يــسلم بــصحتها ممــا أخرجــه  ِّ
ٍالبخاري ومسلم ال يتعدى ورقات  ّ !! 

َولقد هم يف أحد جمالسه بأن يرصح بذلك علنا, لوال أن حذره بعـض مـن  ََّّ ً ِّ َ
 العلـامء واملـشايخ, ولـن يـسكتوا عـىل مثـل هـذا حوله بأن هذا سوف يقيم عليـه

 . الكالم, ونصحه بإرجاء الكالم يف هذه املسائل
 ملا ٦ ص"بدع التفاسري"وما أمجل ما قاله الشيخ عبداهللا الغامري يف كتابه 

ــداع وألفهــا معــارصون ــدعا ": ذكــر بعــض التفاســري التــي فيهــا ابت ً وأكثرهــا ب
يقل عنها ما كتبه حممود شلتوت يف التفـسري وأشدها وقاحة الثاين والثالث, وال 

ولقـد بلـغ مـن جـراءة األخـري يف , "قـصص األنبيـاء"وعبد الوهـاب النجـار يف 
ً أو أحـدمها, ويكـون خمالفـا "الـصحيحني"ًبدعته أنه يذكر احلديث عازيا لـه إىل 

ْلرأيه, فيعلق عليه بالرد, وقد يصحب رده بالطنز والسخرية َّ َّ َ ُ  .اهـ. "ّ
 . ّفتأمل. َّم صادق يف نظري عىل السقاف, وكأنه قد وجهه إليهوهذا الكال



 

 ٤٧ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

 
 عالمات أخرى للمبتدعة

 يف رأي الشيخ عبداهللا الغامري
 

زاد الشيخ عبداهللا الغامري يف بيان اجلهات التي من أجلها كانـت تفاسـري 
: ٥ ص"بـدع التفاسـري"املعتزلة حتتوي عىل البدع, بل تكثر فيها البدع; فقال يف 

َّم جعلوا قواعد مذهبهم يف العدل, وخلق القـرآن, وخلـق املكلـف أفعالـه, إهن"
ّونفي الكالم النفيس, ونفي تعلق املشيئة اإلهلية باملعايص واملباحات, واستحالة  ّ
َّرؤية اهللا تعاىل, وخلود العايص يف النار مثـل الكـافر أصـوال مـسلمة, أولـوا هلـا  ً َّ ًَ ُ

 . َّالقرآن, وقيدوا مطلقهظواهر اآليات, وخصصوا هبا عمومات 
وباجلملة جعلوا قواعدهم حاكمة عىل آي القرآن الكريم بحيـث ال تفيـد 

 . اهـ  . "إال مذهبهم
وهذه فقرة مهمة من كالم السيد عبداهللا الغامري; ألنـه مجـع فيهـا مـسائل 
َّمهمة هـي أصـول عنـد املعتزلـة, ونـص عـىل أن هـذه املـسائل كلهـا ابتـدع فيهـا 

ْلفوا أهل السنة ولووا أعناق اآليات لصاحلهااملعتزلة, وخا َ ّ . 



 

 ٤٨ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

ـ أن صاحبنا حسن السقاف قـد وافقهـم يف  ـ أهيا القارئ املحرتم و سرتى
ُوبذلك يصدق عليه حكم شيخه عليه وهو أنه . مجيع هذه األقوال وتابعهم فيها ُ

 . مبتدع حيرف ظواهر القرآن ألجل هواه ورأيه
ُ هذا الفعـل القبـيح حتـى ال يقـارن مـا بل إننا نرى أن السقاف قد بالغ يف

صنعه مع ما صدر عن أئمة االعتـزال والرافـضة والزيديـة قبلـه, وسـيظهر هـذا 
وذلك ألنه مجع مـن . ًجليا من خالل النصوص التي ننقلها عن السقاف يف كتبه

كــل مــذهب قــوال, بحيــث يــصري جممــوع احلاصــل, غــري متوافــق مــع أحــد مــن 
 .املذاهب مطلقا
ّآلن بتفصيل هذه املـسائل التـي نـص عليهـا الغـامري, ثـم نـأيت ّ وسنهتم ا َّ

َباألدلة عىل أن السقاف قائل هبا مجيعها, ليعرف السقاف ومن يتابعه أو يتأثر بـه  ِ
ُأنه منحرف عن مشاخيه, حتى الشيخ عبداهللا الغامري مل يعد  السقاف يلتفت إليـه َ

 " وما فائدة االنتساب إىل شيخ بعد أن كان يتمسح بنعاله ويبالغ يف االنتساب إليه,
 وأنــت ختالفــه يف األصــول العقائديــة واملنــاهج النظريــة والعلميــة, −يــا أخ حــسن

وحقيقة االنتساب ليس جمرد الرؤيـة أو الـصحبة اجلـسدية, بـل هـو يف االلتـزام بـام 
 . التزم به الشيخ من القواعد واألصول

الزعم منه تضحك منه وال يعفي السقاف أن يقول لنا إنه جمتهد, فإن هذا 
َالثكاىل, فإن مـن يعـرف منزلـة الـسقاف يف العلـوم يعلـم حـق العلـم أن وصـفه  َّْ َ َ

ّباالجتهاد تنزل من رتبة االجتهاد, وجتعله مرتعا لكل مدع من العوام ٍ ّ ًُ . 



 

 ٤٩ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

وبــنفس خمالفتــه لــشيخه الغــامري يف هــذه املــسائل خيــالف الــسقاف أهــل 
 . ًالسنة أيضا, كام نبهنا من قبل

 : َّذه املسائل التي عددها السيد الغامريوه
 . َّوهي مبنية عىل التحسني والتقبيح العقليني أو الذاتيني: العدل .١
أصـل هـذه املـسألة أن املعتزلـة ينفـون : خلق القرآن ونفي الكالم النفيس .٢

ثبوت صفة الكالم النفيس هللا تعاىل, ويزعمون أن كالمه جمرد فعـل منـه, 
 .وهو كله حادث

يـزعم املعتزلـة أن املكلـف خيلـق أفعـال نفـسه, أي : ف أفعالـهخلق املكل .٣
إن فعـل العبـد مـن : يوجدها ال من يشء, وهذا معنـى اخللـق, ويقولـون

جــنس فعــل اهللا, ولــذلك ال يمكــن تعلــق قــدرة اهللا وقــدرة العبــد بفعــل 
 . ًواحد معا; ألن أثرها واحد وحقيقتها واحدة

فاملعتزلة ينفون اتصاف اهللا بـصفة : احاتنفي تعلق املشيئة اإلهلية باملعايص واملب .٤
املشيئة إما فعل اهللا أو أمره وأمره, راجع إىل الفعل; ألن كـالم : املشيئة, ويقولون

وعند املعتزلة ال تتعلق مـشيئة اهللا بإجيـاد . ٌاهللا عندهم حادث, وهو فعل هللا تعاىل
 . القديمةاملعايص, وهذا فيه ختصيص لإلرادة 

نفى املعتزلـة الرؤيـة, وعارضـوا اآليـات, وقـدحوا يف : استحالة رؤية اهللا .٥
 . األحاديث الدالة عىل ثبوت الرؤية



 

 ٥٠ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

وهـذا مبنـي عـىل قـول املعتزلـة بـأن : خلود العايص يف النـار مثـل الكـافر .٦
كـافر, : هو مـؤمن, وال: العايص يف منزلة بني املنزلتني يف الدنيا, فال يقال

ً الكبرية; فإنـه يكـون خالـدا فإذا مات وهو غري تائب من: وأما يف اآلخرة
يف النار ال خيرج منها, وبذلك جعلوا حكم العايص وعقابه نفس عقـاب 

 . الكافر
َفهذه ست مسائل مهمة, سنبني لـك ُّ ــ أن حـسن الـسقاف  ــ أهيـا القـارئ ِ

ًيقول هبا ويعتقدها حقا, وخيـالف أهـل الـسنة فيهـا, وبـذلك يكـون قـد انـدرج 
 .  شيخه العالمة عبداهللا الغامري, رمحه اهللاـ  بحسب رأي حتت حكم املبتدعة

وسنرشع اآلن يف نقل كالم السقاف الذي يربهن عـىل قولـه بجميـع هـذه 
َّاملسائل خالفا ألهل السنة ُّ ً: 



 

 ٥١ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

 
 العدل, أو التحسني والتقبيح الذاتيني: املسألة األوىل

 
هذه املسألة من املسائل الدقيقة يف علم األصول وعلم الكالم, والسقاف 
غري عارف هبذين العلمني, وال يدري البحوث التي تنطوي فيهام, ولذلك فهـو 

ًمل يعقد بابا خاصا أو فصال خاصا يبحـث فيـه املـسألة ً والـسبب يف ذلـك لـيس . ًً
ألنه ال يقول هبا, ولكن ألنه ال يتقن اخلوض فيهـا, وأنـا ال أسـتبعد أنـه مل جيهـد 

ُنفسه بعد بمحاولة إدراك كالم العلامء فيه ْ ومع ذلك كله تـراه يـستهني هبـذين . اَ
. العلمــني, ألهنــام يــشتمالن عــىل مباحــث دقيقــة جتــل عــن أذهــان أكثــر النــاس

وكذلك تراه ال يسلم لكثـري مـن املفـرسين الـذين جـروا عـىل التـدقيق يف معـاين 
 . النحو والبالغة كالرازي والبيضاوي وأيب السعود ومن سار عىل طريقتهم

قة ألصحاهبا ومن هو أهل هلا, بل تراه حيط من قدر ويا ليته ترك هذه الطري
هذه العلوم واملعارف وال سبب غري ما ذكرنا, إذن فقد وافق يف حكمه وطريقته 

 !ِّمنهجية املجسمة وأتباع احلشو يف الصد عن هذه العلوم واملناهج
ًوعــىل كــل حــال, وإن مل يعقــد صــاحبنا حــسن مبحثــا مــستقال يف هــذه املــسألة  ً

 . ُّ ذكرناه, إال أن هذا ال يستلزم عدم وجود ما يدل عىل قوله هباللسبب الذي



 

 ٥٢ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

ًوهذه املسألة هـي أصـل القـول بـأن اهللا جيـب عليـه ثـواب املطيـع عقـال, 
ًويستحيل عليه عدم عقـاب العـايص عقـال, وهـذا احلكـم مبنـي عـىل التحـسني 

األشــياء والتقبــيح العقليــني ألفعــال اهللا تعــاىل, وهــذا يعنــي أن اهللا تعــاىل يفعــل 
بحسب ما تدعو إليه الداعية من حـسن الـيشء أو قبحـه, فالـداعي إىل فعـل اهللا 

ّوال خيفــى عــىل األلبــاء أن . هــو احلــسن الثابــت يف نفــس األمــر وكــذلك القــبح
إرجاع فعل اهللا تعـاىل إىل الداعيـة مـن احلـسن والقـبح الـذاتيني, ينفـي كـون اهللا 

ًتعاىل مريدا, وينفي كونه جل شأنه خمتارا ً . 
وهــذا هــو العــدل الــذي يزعمــه املعتزلــة, إهنــم إذ أرادوا نفــي اجلــرب عــن 
ًاإلنسان أثبتوا اجلرب هللا تعاىل, وكأن كون اإلنسان حرا مكلفـا ال يـتم إال بـالقول  ً ّ
بــأن اهللا غــري خمتــار يف أفعالــه, وألجــل هــذا املعنــى نفــى املعتزلــة إرادة اهللا تعــاىل 

ا إىل فعل اهللا وتكوينـه, أو إىل أمـره وهنيـه, ّكصفة, وزعموا أن اإلرادة راجعة إم
 . وكالمها فعل هللا عند املعتزلة, فهم إذن نفوا اإلرادة واالختيار عن اهللا

َّوالسقاف قلد املعتزلة وغريهم يف مجيع ما قالوه يف هذه املسألة دون ذكر دليل, 
 !مع زعمه االجتهاد

بدع "األصلية يف كتاب وقد أشار السيد عبداهللا الغامري إىل هذه املسألة 
  〉  ¨βÎ)uρ y7s9 #·ô_V{ uöxî 5βθãΖôϑtΒ:  قوله تعاىل":  فقال١٣٧ ص"التفاسري

$! ¹:غري مقطوع, كقوله: قال الزخمرشي] ٣:القلم[ sÜ tã u ö xî 7Œρä‹ øg xΧ 〈 



 

 ٥٣ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

, أو غري ممنون به عليك; ألنه ثواب تستوجبه عىل عملك, وليس ]١٠٨:هود[
ًبتفضل ابتداء, وإنام ّ متن الفواضل ال األجور عىل األعاملٍ َ ُ . 

ِالرأي الثاين من بدع التفاسري مع ما فيه مـن إسـاءة األدب يف حـق :)١(قلت ِ
, واهللا تعـاىل "ّكـشافه"وقد تكرر هذا منه يف غري موضع من . اهللا سبحانه وتعاىل

ال جيب عليه يشء إذ هو اخلالق للخلق, ومبتدئهم بنعمه, فكيف جيب هلم عليـه 
 ً إال ما أوجبه عىل نفسه تفضال ?يشء

وما يعطيه من أجور لعباده الصاحلني فلـه فيـه املنـة والفـضل سـواء أكـان 
 .ًابتداء أم يف مقابلة عمل

, "لـن يـدخل اجلنـة أحـد مـنكم بعملـه ": ويف احلديث الصحيح عـن النبـي 
 "ة منـه وفـضلَّوال أنـا إال أن يتغمـدين اهللا برمحـ ": وال أنت يا رسـول اهللا ? قـال: قالوا

 .اهـ.)٢(
وهذا الكالم من السيد عبداهللا نفيس لطيف, ذكرناه هنا لعل أهل البدعة 

 . يرجعون بعد أن يراجعوا
واستدراك الغامري عىل الزخمرشي صحيح بال ريـب, ومـا قالـه الغـامري 

 .بال ريب! يف حق الزخمرشي يصدق عىل من يقول بقوله

                                           
 . القول للسيد عبداهللا الغامري) ١(
من حديث و) ٢٨١٦(, ومسلم )٦٤٦٣, ٥٦٧٣(البخاري : رواه من حديث أيب هريرة) ٢(

 ).٢٨١٨(, ومسلم )٦٤٦٧, ٦٤٦٤(البخاري  : عائشة



 

 ٥٤ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

$ :  عىل قوله تعاىلَ قول الزخمرشي١١٨وأورد الغامري يف ص tΒ 
y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑÏ9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( 〈 ]إين خلقته : وفيه": ]٧٥:ص

بيدي, فأنا أعلم بحاله, ومع ذلك أمرت املالئكة بأن يسجدوا له, لداعي 
ّحكمة دعاين إليه من إنعام عليه بالتكرمة السنية, وابتالء للمالئكة, فمن أنت  ِ َّ

 . اهـ. "سجود له ما مل يرصفني عن األمر بالسجود له?حتى يرصفك عن ال
لداعي ": قوله: الثالث... يف هذا الكالم أمور ": ١١٩فقال الغامري ص

, وهـذه جـرأة ال تـصدر إال مـن معتـزيل جلـد كالزخمـرشي, "حكمة دعاين إليه 
واهللا تعاىل ال يدعوه يشء; إىل فعل يشء; ألن الداعي إىل اليشء والباعـث عليـه 

صول إىل غرض من تكميل نقـص, أو جلـب مـصلحة, أو درء مـرضة, واهللا الو
 . اهـ. "َّتعاىل منزه عن ذلك

:     )١ ("تفـسريه "ً ردا عـىل الزخمـرشي يف موضـع مـن ٤٤وقال الغـامري ص
ــدع التفاســري قــول الزخمــرشي" ــراد :  ومــن ب وإن كــان الــشيطان : وجيــوز أن ي

 ألهنـا ممـا تنكـره العقـول, فـال تقعـد ينسينك قبل النهي قبح جمالسة املستهزئني;
ّبعد الذكرى, بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه, معهم ّ. 

                                           
 .  من األنعام٦٨اآلية )  ١(



 

 ٥٥ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

ــه : )١(قلــت ــة عــىل أن تفيــد مذهب ٌهــذا تعــسف كبــري, وقــرس أللفــاظ اآلي ٌ
 .اهـ. "االعتزايل يف التحسني والتقبيح العقليني

عتزلـة ّإذن الغامري مـع أهـل الـسنة يف هـذه املـسألة, وهـو يعتـرب امل: أقول
 . مبتدعة يف قوهلم هبا

وبعد وضوح موقف السيد الغامري, فلننقل لك بعض كالم من السقاف 
لتعلم أنه تابع الزخمرشي ونبذ الغامري; فكان األوىل به أن يعلن تقليده 
ٌللمعتزيل الزخمرشي, ال يف علمه بل يف بدعته; ألن الزخمرشي فيه علم ال خيفى ْ ِ. 

ً ردا عىل قـول ٢٧٩ ص"ح الطحاويةصحيح رش"قال حسن السقاف يف 
ال شك بأن اهللا تعاىل يفعل مـا ": "ًيفعل ما يشاء وهو غري ظامل أبدا": الطحاوي

ومراد املـصنف ومـن .... )٢(يشاء, ولكنها عند املصنف هاهنا حـق أريد به باطل
اهللا لـو وضـع املتقـني يف : (يقول بقوله من األشعرية وغريهم عبارهتم املـشهورة

ًضـع الفجـار يف اجلنـة لكـان عـادال; ألن الظلـم هـو التـرصف يف ملـك النار وو
, وهذا قول باطل يف تعريف الظلـم )الغري, واهللا تعاىل يترصف يف ملكه كام يشاء

 . اهـ . "والعدل
ًإنه ال جيب عقال عىل اهللا ثواب املطيـع وال عقـاب : األشاعرة قالوا: أقول

ًد رشعـا أن املـؤمنني سـيكونون يف ُالعايص, ولكن اهللا ال خيلف وعده, وقد وعـ

                                           
 . الغامري : أي)  ١(
 . تأمل كيف خياطب الطحاوي ويشكك يف قصده ويستهزئ به)  ٢(



 

 ٥٦ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

اجلنة بإذن اهللا وفضله ال بسبق وجوب عليه, وأن من فعل الكبرية منهم ال خيلد 
وأمـا . يف النار, وأنه ال شك خارج منها وإن طال املقـام; ألنـه مـن أهـل اإليـامن

 . ًالكفار فإهنم ال يدخلون اجلنة, ويبقون يف دار العقاب أبدا
ًوعده, وال يكون ما أخرب به باطال وال كذباواهللا تعاىل ال خيلف  ً . 

ًفأنت ترى أن األشاعرة اطردوا مع العقل والنقل, فلم يوجبوا فعال عـىل اهللا 
تعاىل عقال; ألنه لو وجب عليه يشء من الثواب والعقاب وغري ذلك من األفعال; 

ًللــزم أن يكــون اهللا جمبــورا ال خمتــارا هــو ثابــت يف ًوأمــا رشعــا ـ أي بــالنظر إىل مــا . ً
 . ـ فهم ال يرتددون باحلكم باجلنة للمؤمنني وبدار العقاب للكفار الرشيعة

والسقاف أوهم بكالمه السابق أهنم يريـدون أن مـا أخـرب بـه اهللا تعـاىل يف 
 . الرشيعة قد ال حيصل, وهذا غلط عليهم مقصود منه بال شك
: ًبقا ـ بقوله تعاىلّواستدل األشاعرة ـ باإلضافة إىل ما نبه عليه الغامري سا

 ô‰ s) ©9 t x Ÿ2 š Ï% ©! $# (# þθä9$s% ¨β Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# ß ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ 4 ö≅ è% 
 yϑ sù Û Î= ôϑ tƒ z ÏΒ «! $# $ º↔ ø‹ x© ïχ Î) yŠ# u‘ r& β r& š Î=ôγ ãƒ yx‹ Å¡ yϑø9 $# š∅ ö/ $# 
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 ٥٧ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

فهذه آية رصحية يف الداللة عىل حقيقة قول األشاعرة, وال يتوقف يف هذا 
ًعاقل أبدا يفعل ما جيـب عليـه, وإهـالك املـسيح : فاهللا يفعل ما يريد, وال يقال. ٌ

ًمــريم ـ علــيهام الــسالم ـ بــل إهــالك مــن يف األرض مجيعــا بمــن فــيهم مــن بــن 
ٌالصاحلني والكفار وعدم ثواهبم وال عقـاهبم عـىل يشء; هـذا كلـه أمـر جـائز أن 
يريده اهللا تعاىل, وعدم إرادة ذلك لـيس السـتحالته, ولكـن اهللا مل يـرد أن يفعـل 

 . ًذلك, ولو فعل مل يكن حماال
ــــة  ــــة اآلي ــــل يف خامت !¬ وتأم uρ Û ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ 

$ yϑ ßγ uΖ ÷ t/ 4 ß, è= øƒ s† $ tΒ â !$ t± o„ 4 〈 ّإن ترصف اهللا يف ملكه : لتعلم كيف قال األشاعرة
عىل أي صورة من الصور وعىل أي نحـو مـن األنحـاء جـائز, ال يوجـب العقـل 

َشــيئا ويمنــع آخــر عــن اهللا تعــاىل, خالفــا للمعتزلــة ومــن وافقهــم ــــ ً  كالــسقاف ً
 . والزيدية والشيعة اإلمامية

ــة يف  ــن عطي ــام اب ــال اإلم ــذلك ق ــسريه"ول ّال مالــك وال راد :  أي": "تف
َإلرادة اهللا تعاىل يف املسيح وال يف غريه, فهذا مما تقيض العقول معـه أن مـن تنفـذ 

 . اهـ . "اإلرادة فيه ليس بإله 



 

 ٥٨ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

تدل عـىل الـسقاف واألحاديث الواردة هبـذا املعنـى عديـدة, ولكنـا ال نـس
ّباحلديث; ألنه ال يؤمن بـه, وهـو مـستعد إلنكـار مجيـع األحاديـث بحجـة أهنـا 

 . ًآحاد ختالف ما يفهمه هو مما يظنه مقطوعا به
 وهـذا الكـالم باطـل مـن ": ٢٧٩ثم إن الـسقاف زاد يف التهافـت فقـال ص

 : اهـ, واحتج بكالم ال قيمة له وال يستند إال إىل وهم فقال. "وجوه 
. "ً أنه ال معنى لآليات التي يذكر اهللا تعاىل فيها أنه ال يظلـم النـاس شـيئا−١ "

 . اهـ
وكالمه غريب عجيب, وفيه استخفاف بالقرآن, فكيف ! كذا قال: أقول

$ :   فقوله تعاىل! ال معنى لآليات? وهل توجد آية ال معنى هلا ?: يقول tΒ uρ 
ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ $Vϑ ù=àß ÏŠ$t7 Ïè ù=Ïj9 〈 ]كيف يكون ال معنى له? وإذا عرفنا ]٣١:غافر 

$ :أن اهللا قال tΒ uρ tβρ â!$ t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª! $# > u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 〈 
ً, فمعنى ذلك أن نفس فعل العباد بإرادة اهللا وهو ليس ظلام هلم, ]٢٩:التكوير[

 والفعل هنا عام مل خيص بفعل طاعة أو معصية, واآليات الدالة عىل هذا املعنى
 !إهنا ال معنى هلا ?: فكيف يقول السقاف. عديدة, واألحاديث الدالة أكثر

 : ثم قال السقاف
ــ الـذي هـو  أن اإلنسان عندما هيضم أو يمنع ما يملك من الرقيـق −٢ "

ـ واألنعام الطعام والـرشاب, أو يؤذهيـا بالـرضب بـال حـق, فإنـه ... ملك يمينه
ّيكون ظاملا عسوفا, وهو يف ذلك مترصف  ً  . اهـ . "يف ملكهً



 

 ٥٩ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

ُهذا الكالم يـدل عـىل أن الـسقاف مل حيـرز بعـد معنـى أن نقـول لـه: أقول اهللا : ُّ
ًيملك اخللق, وبناء عىل ذلك ففعله فيهم ليس بظلم أصال, أي ال يتصور الظلم من : ً

َّويظهر أن السقاف يظن أن ملك اهللا كملك املخلوقات, فإذا ترتب الظلـم . ًاهللا أصال ُّ
ُلوق فإنه يلزم نفس احلكـم يف فعـل اهللا تعـاىليف فعل املخ َُ َ وهـذا الظـن باطـل, وهـو . ْ

 . قياس الغائب عىل الشاهد, وهو تشبيه هللا تعاىل يف فعله, وهو امللك
ومل يعلــم أن ملــك اهللا تعــاىل للمخلوقــات ملــك حقيقــي; ألنــه خــالقهم 

لــك ومنــشئهم ال مــن يشء, كــام هــو مبــني يف علــم التوحيــد والتفــسري, وأمــا امل
الثابت للمخلوق فهو ملك جعيل بسبب الرشع, وهو ملك لبعض التـرصفات, 

 .ًوليس ملكا ألصل الوجود, كام يعرف ذلك من عنده أدنى اطالع عىل الفقه
وال نريد أن نفصل يف الرشح للسقاف, فإنه يكره هذه املباحث, ويصفها 

 !!!!دائام بأهنا غري مفهومة
! الرشيعة اإلسالمية عىل اهللا تعـاىل ?ثم هل يصح للسقاف أن جيري أحكام 

 . إن هذا استهانة بمقام األلوهية
إن هـذا الظلـم ثابـت بالعقـل, واحلكـم عقـيل, فهـو يعـرتف بـام : ولو قال

 . وهذا هو حقيقة اعتقاده. ننسبه له
 : ثم قال
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ًرشعا وعقالأن هذا قول شنيع  −٣ " ألن قـوهلم بـأن اهللا ! , وفيه قلـب للحقـائقً
ــ يف   و الشهداء ونحـوهم)١(ـ وفيهم األنبياء واملرسلني ع املطيعني من عبادهتعاىل لو وض

ًالنار ال يعترب هذا ظلام, ولو وضع إبليس وفرعون يف اجلنة كان ذلك  عدال  . اهـ . " ً
ًهذا زيادة تأكيد من السقاف عىل أنه فعال يقـول بـأن حقيقـة احلـسن : أقول

 : مل قولهوالقبح, أي األحكام ثابتة بالعقل, فتأ
ًهذا قول شنيع رشعا وعقال .١ ً . 
 . وفيه قلب للحقائق .٢

 . فهو اعرتف بأن األحكام ثابتة بالعقل
وهذا اعرتاف بأن احلـسن والقـبح . ًثم اعرتف بأن هلا حقائق ثابتة خارجا

وهـذا يلزمـه اجلـرب, أي . ًثابت يف نفس األمر, وأن فعل اهللا تعاىل يكون تابعا لـه
 .  كام ذكرناًكون اهللا تعاىل جمبورا

ًوأما دعواه بأن هذا قبيح رشعا, فإذا قصد أن الرشيعة أثبتـت أن األنبيـاء 
صلوات اهللا تعىل عليهم واملؤمنني ال يكونون يف النار; فهذا ال خـالف فيـه, وال 

 . حمل للجدال حوله
                                           

وأغالطه اللغوية والنحوية عديدة . واملرسلون : كذا بلغة السقاف, وهي غلط وصواهبا) ١(
ًجدا, فلم هنتم باإلش ارة إليها مجيعها, فعدم علم السقاف باللغة مشهور معروف, فكـل ّ

ومــع ذلــك يــدعي . مــن ســمعه يــتكلم, يــدرك أنــه ال يقــيم عبــارة تامــة باللغــة العربيــة
 !االجتهاد
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وإن زعم أن الرشيعة أثبتت استحالة ما قاله األشاعرة; فهـو جمـرد ادعـاء 
َّما كان كذلك فال اعتبار له, بل قد أثبتنا أن الرشع رصح بصحة ال دليل عليه, و

 . قوهلم
 يف ِّثم تأمـل مغالطاتـه حـني زعـم أن األشـاعرة جيـوزون وضـع النبـي 

 ال حقيقـة لـه إال النار وجعل ابليس يف اجلنة, وهـذه هتمـة كاذبـة; ألن النبـي 
 مـن حقيقـة النبـي كونه قد نبأه اهللا بالرشيعة والـدين, فـام ثبـت مـن الـدين جـزء

بوجه من الوجوه, والرشيعة خترب باستحالة حصول ما يزعمه السقاف, فكيـف 
 ينسب إىل األشاعرة أهنم يقولون بذلك?

ًفاألشاعرة حييلون وضـع النبـي حـال كونـه نبيـا يف النـار, وذلـك ألن اهللا 
ة أخرب أنه صائر إىل اخللود يف اجلنة بنفس نبوته وما أوحاه له, وال يصح صـريور

ويف . ًخرب اهللا تعاىل كاذبا, فاإلحالة من هذا الوجه ال بالعقل كام يـزعم الـسقاف
 . ٍاملسألة معان دقيقة ال يليق املقام بذكرها

ُويبــدو يل أنــه مل حيــط بــأطراف هــذه املــسألة; ألهنــا دقيقــة وهــو ال حيــب 
مع أن العلامء إنـام يتميـزون ويظهـر علمهـم ! الغوص يف دقيق العلوم واملعارف

 .بذلك
ّإذن تبني لنا بطالن مزاعم السقاف, ووقوعه فيام حذر منه الـسيد عبـداهللا 

ًالغامري, وانحرافه إىل أعداء أهل احلق, وهو حيسب أنه حيسن صنعا ُ . 
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 للطحاويـة فهـو دليـل أخـري "رشحـه"وأما احتجاجه بقول املاتريديـة يف 
التنا يف توضـيح عىل عدم دركه للمسألة بينهم وبني األشـاعرة, فلريجـع إىل رسـ

 . اخلالف بني األشاعرة واملاتريدية, فقد رشحنا املسألة هناك
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 نفي الكالم النفيس وخلق القرآن: املسألة الثانية

 
أراد السيد عبداهللا الغامري هبذه املسألة أن إطالق القول بخلق القرآن هكذا 

 . زلةـ هو دليل عىل االبتداع واتباع املعت ـ كام سنذكره بدون تقييد
القـرآن خملـوق مـع : وذلك ألن القرآن معلوم أنه كالم اهللا, فإذا قال قائل

ُكونه كالم اهللا, فإنه يفهم من هـذا القـول أن أصـل كـالم اهللا ـــ الـذي هـو صـفة  َ
ًنفسية هللا جل شأنه ــ خملوق, أي إنه ليس ثابتا أصـال أو يقـول بـأن ال كـالم هللا . ً

ملجسمة, وهـو عـني قـول املعتزلـة, وقـول إال خملوق وهو حادث, كام هو قول ا
إن القـرآن حـادث ال يف ذات : السقاف بعينه, عدا أن املعتزلة والسقاف يقولون

اهللا بل يف اللوح املحفوظ والشجرة ونحو ذلك, وأما املجسمة فيزعمـون أن اهللا 
 . ًأحدث القرآن ابتداء يف ذاته العلية

الم النفـسية األزليـة التـي فاملجسمة واملعتزلة اتفقـوا عـىل نفـي صـفة الكـ
 .ليست بحرف وال بصوت

ِّوقد نقلنا كالم الغامري الذي يـرصح فيـه بإثبـات الكـالم النفـيس, وبـأن 
ّنفيه بدعة, وقد رصح بذلك يف غـري موضـع, حتـى سـمى نفـي الكـالم النفـيس  ّ

ٌ بقي أمر ثالث ننبه عليه; ألنـه ": ١٢٥ ص"بدع التفاسري"ببدعة البدع فقال يف 
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وهـذا مبنـي . ألن الكـالم عـرض ال يقـوم إال بجـسم: )١(, وهو قولـهبدعبدعة ال
معنـى : عىل مذهب املعتزلة يف إنكار أن يكون هللا تعاىل كالم نفيس قديم, وقالوا

خالق للكالم يف جسم كـشجرة, ومـن هنـا قـالوا بخلـق القـرآن, : أن اهللا متكلم
ُهذا بحث طويل يطلب و. ّفخالفوا إمجاع الصحابة والتابعني وسائر علامء السنة

 . اهـ. "حتريره يف كتب الكالم
ِّإذن ها هـو الـشيخ عبـداهللا الغـامري يـرصح بـأن مـن ينفـي صـفة الكـالم 

وسـرتى أن الـسقاف يقـول بـذلك . النفيس فإنه يكون قـد ارتكـب بدعـة البـدع
َّكله, بل إنـه يرتكـب عـني مـا حـذر منـه الغـامري, فيغـوص يف الـذي حـذر منـه 

ًسب أنه حيسن صنعاّالغامري, وهو حي ُ ُِ ْ ُ . 
وبعد أن عرفنا رأي السيد عبداهللا الغامري يف هذه املسألة, فلننظر اآلن يف 
موقف السقاف, هل انتصح بكالم شيخه أم أنه انتكس وقال ببدعة البدع ? كام 

 . ّسامها الغامري
 أكثـر مـا ذهبـت ": ٢٩٨ ص"صحيح رشح الطحاويـة"قال السقاف يف 

ك نقول به, إال أننا نخالفهم يف إثبات الـصفة النفـسية; ألنـه إليه األشعرية يف ذل
ًال دليل عليها, وألن اهللا عـز وجـل لـيس جـسام تقـوم بـه الـصفات كـام يتـصور 

 .اهـ. "ويتخيل بعضهم قيامها بالذوات من األجسام

                                           
 . قول الزخمرشي: أي)  ١(
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تأمل أهيا القارئ الذكي يف تالعب السقاف الواقع يف كالمه, فأنت تعلـم 
ًالم النفيس, وأثبتـوا الكـالم فقـط حرفـا وصـوتا خلقهـام اهللا أن املعتزلة نفوا الك ً

 . تعاىل يف الشجرة أو يف اللوح املحفوظ
وأما األشاعرة فأصل الكالم عندهم هو الصفة النفسية القديمـة التـي ال 
تتألف من صوت وحرف, وليست خملوقة وال حادثة, وهي صـفة قديمـة ثابتـة 

لوقاته عىل كالمـه النفـيس بـأن يعلمهـم احلـرف ّثم إن اهللا تعاىل يدل خم. هللا تعاىل
والــصوت والــنظم املعهــود الــذي أودعــه يف اللــوح املحفــوظ, أو يزيــل املــانع 

 . َفيخلق فيهم إدراك كالمه النفيس
 . فاألشاعرة إذن يتميزون عن غريهم بإثباهتم الكالم النفيس

ملعتزلة مـن فإذا كان السقاف ينفي الكالم النفيس وال يثبت إال ما قال به ا
َاحلرف والصوت, فهل يصح بعد ذلك أن يعرب عن حقيقة مذهبه بـأن يقـول ِّ َ ُ :" 

أكثر ما ذهبت إليه األشعرية يف ذلك نقول به إال أننا نخـالفهم يف إثبـات الـصفة 
ـ فبأي يشء توافق األشاعرة !ـ يا أخ حسن  ? فإذا نفيت الصفة النفسية"النفسية

 هذه املسألة ? لو أنك كنـت رصحيـا لقلـت يف وقد خالفتهم يف أصل مذهبهم يف
إنك ختالف األشاعرة فيام تفردوا به عن املعتزلة, وال تقـول إال بـام : بيان مذهبك

ّأثبته املعتزلة, لكي تكون صادقا بال لف وال دوران ً َ! 
وطريقة التعبري التي يتبعها الـسقاف هنـا معهـودة منـه, فهـو يقـصد أن ال 

ه إال عـىل سـبيل التـدريج, بـل يـوهم أهـل الـسنة أنـه يعلن عن حقيقة ما يقول ب



 

 ٦٦ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

قائل بقـوهلم, ثـم يـرصح بعـد ذلـك بزمـان أنـه خمـالف هلـم, وكأنـه كـان يـدعي 
 !موافقته عىل سبيل التقية

وقد رصح السقاف غري مرة بنفـي الكـالم النفـيس, وبموافقتـه للمعتزلـة 
 مـا ": ٣٠١ص            للطحاوية يف هامش "رشحه"ومن مشى معهم; فقال يف 

يف هذه العبارات من إثبات أن هناك صفة نفسية قائمة بـاهللا تعـاىل تـسمى صـفة 
هو مـذهب مجهـور األشـاعرة, وأمـا غـريهم : ٍالكالم ليست بحرف وال صوت

ِّمن املنزهة فلم يثبتوا هذه الصفة النفسية, مع أهنم يقولون بأن اهللا تعاىل متكلم, 
هلــذه العبــارات واأللفــاظ يف اللــوح ُومعنــى مــتكلم عنــدهم أنــه مــربز ومظهــر 
 .اهـ. "َّ ـ سبحانه ـ كام تقدم  املحفوظ أو يف الشجرة من غري أن ينطق هبا

 حقيقة مذهب السقاف, وهو بالطبع مع من سامهم منزهة, يقصد ي ههفهذ
 . هبم املعتزلة والزيدية واإلباضية

يوقع يف ذهن اهـ, فإنه يريد أن "من غري أن ينطق هبا" :ثم تأمل يف عبارته
القارئ أن األشاعرة يقولون إن اهللا تعاىل نطق بالقرآن, والنطق بالكالم هنا معناه 
حلول احلوادث التي هي احلرف والصوت يف ذات اهللا تعاىل ثم خروجها منها, 

فهل هذا إال ! فهو يتهم األشاعرة بالتجسيم وقيام احلرف والصوت باهللا تعاىل
 افرتاء?
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, وهو املوضع الذي أشار له, ٢٩٦نفس الكتاب صَّوقد خلص مذهبه يف 
ُ ملا خلق اخللق وأراد أن خياطبهم ويفهمهم ما يريد منهم من أمر " ّفبني أن اهللا تعاىل

باحلروف واألصوات  وخياطبهم ويتكلم معهم ًأو هني, وملا مل يكن جسام جيالسهم
  öΝs9uρ ä3tƒ    ,]١١:الشورى[ 〉 » }§øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†xواأللفاظ; ألنه 

…ã&©! #·θàà2 7‰ymr& 〈 ]ـ أحدث طريقة إليصال أمره وهنيه وخربه ] ٤:األخالص
ًهلم, فخلق وأحدث هلم كالما بلغتهم بحروف وأصوات يف اللوح املحفوظ أو يف 

ِّالشجرة التي كلم عندها سيدنا موسى ـ  عليه السالم ـ أو يف غري ذلك  . اهـ. "ُ
قع فيام حذر منه السيد الغامري, فلرياجع موقفه فأنت ترى أن السقاف قد و

  .من شيخه, وليعترب
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 َخلق املكلف أفعاله: املسألة الثالثة

 
ثبــت يف علــم التوحيــد أن اهللا تعــاىل لــيس كمثلــه يشء, ال يف ذاتــه وال يف 
صــفاته وال يف أفعالــه, وتنزيــه اهللا تعــاىل لــيس فقــط يف الــذات ونفــي التجــسيم 

ً من مل يـدرك مـن علـم التوحيـد إال شـذرات, بـل جيـب أيـضا والتشبيه كام يظن
ًتنزيه اهللا تعاىل عن مشاهبة املخلوقات يف حقيقة صفاهتم وحقيقة أفعاهلم أيـضا, 
ًويظــن مــن قــرص نظــره ومل حيــط علــام أن ال مدخليــة لألفعــال يف التنزيــه, وهــذا  ُ

 . جهل
اهبها يشء مـن فيجب عىل املسلم أن يعتقد أن حقيقة ذات اهللا تعاىل ال يش

 . املخلوقات
وجيــب أن يعتقــد أن حقيقــة صــفاته ـ جــل شــأنه ـ ال يــشاهبها يشء مــن 

 . صفات املخلوقات
وجيــب عــىل املــؤمن أن يعتقــد أن حقيقــة أفعــال اهللا ال يــشاهبها يشء مــن 

 . أفعال املخلوقات
فأما عدم املشاهبة يف الذات فقـد بينهـا العلـامء يف كتـبهم, خاصـة يف أثنـاء 

وأما عـدم املـشاهبة يف الـصفات فقـد بحثهـا العلـامء, ويف . )١(م عىل املجسمةِّرده

                                           
 .  ففيه شفاء النفس يف هذا املبحث"الكاشف الصغري"انظر إن شئت يف هذا املقام كتابنا ) ١(
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كتــب التوحيــد, وذلــك يف مناقــشاهتم لــسائر الفــرق اإلســالمية جمــسمة وغــري 
والعبد عـامل, لـيس اهللا عامل, : جمسمة, وبينوا أن االشرتاك يف األسامء عندما نقول

صفة وحقيقتهـا, وهـذا مـا يـسميه ًإال اشرتاكا يف أحكام حقيقة الصفة ال يف عني الـ
ًوأما تنزيه اهللا يف أفعاله فقد جعله علامؤنا ركنا مهـام . )١(املحققون باالشرتاك اللفظي ً

ًجدا يف مبحث علم التوحيـد, وخـالفوا فيـه املعتزلـة والـشيعة والزيديـة وغـريهم, 
 .)٢(ويندرج مع هؤالء بعض املجسمة

 ولـذلك كـان الكـالم فيـه واحلقيقة أن مبحث األفعال من أدق البحوث,
ولـذلك جتـد . َمع كبار املتكلمـني, وال يفهمـه مـن مل يعتـد التـدقيق يف النظـر والفكـر

َّهؤالء السذج حيسبون املسألة سهلة, ولذلك يتناولوهنـا بأسـلوب غـري الئـق هبـا بـل 
 . هبم

وصاحبنا السقاف ممن يستهني بالبحث يف هذه املسألة وتقريرها, عىل 
 .ووعورة مسالكهاالرغم من دقتها 

 : وحاصل املسألة عىل سبيل اإلمجال
                                           

, ففيـه تفاصـيل "نقـض التدمريـة" أردت التحقيق يف هـذا املبحـث فـارجع إىل كتابنـا إذا) ١(
 . مهمة

 الـدردير, ويف "خريـدة" عـىل الطحاويـة وحاشـيتنا عـىل "رشحنـا"لقد تكلمنا عـىل هـذا يف ) ٢(
ّ التـي وضـعها العالمـة صـدر الـرشيعة, ويف كتـاب "رشح املقدمات األربـع"تعليقاتنا عىل 

ّ بعض من يدعي االنتساب إىل املعتزلة, ويف غريها من الكتبّ رد عىل"االنتصار" َ . 
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أن اهللا كام ال يشابه املخلوقات يف حقيقة ذاته, وكام ال يـشاهبهم يف حقيقـة 
صفاته, وإن اشرتك معهم يف االسم بأنـه موجـود وهـم موجـودون, وبأنـه عـامل 
قــادر وهــم يعلمــون ويقــدرون, إال أن هــذا االشــرتاك ال يــستلزم االشــرتاك يف 

ال يــشابه اهللا غــريه يف حقيقــة فعلــه, : قــة الــذات والــصفة ــــ فكــذلك نقــولحقي
فعل اهللا حقيقته اخللق, وهو اإلجيـاد ال مـن يشء, وأمـا : ّولذلك قال أهل السنة

فالفرق هائل . حقيقة فعل العبد فهو الكسب, وهو اكتساب أمر خيلقه اهللا تعاىل
وكـذلك فإنـا . جيـاد مـن العـدمبني فعل العبد وفعل اهللا, فال قدرة للعبد عىل اإل

ًفعل اهللا ال يقوم بذاته, و ال يزيـده كـامال, بخـالف فعـل العبـد, فهـو إمـا : نقول
ًيزيده كـامال أو نقـصا, فالعبـد يكتـسب صـفة بعـني فعلـه وهكـذا فتوجـد عـدة . ً

َّولكـن الغـر ال يلتفـت إليهـا, فيـزعم أن فعـل . فروق فعل بـني اهللا وفعـل العبـد
 .  اهللا تعاىلالعبد خلق مثل فعل

وقد زعمت املعتزلة أن العبد خـالق ألفعالـه, وأن حقيقـة اخللـق الـصادر 
إن اهللا ال : مــن العبــد مثــل حقيقــة اخللــق الــصادر عــن اهللا تعــاىل, ولــذلك قــالوا

 . عىل اختالف بينهم يف تفاصيل ذلك. تتعلق قدرته بفعل العبد
عــل العبــد, ولــذلك نفــوا أن تتعلــق إرادة اهللا عــىل ســبيل التخــصيص بف

فلــزمهم ختــصيص تعلــق . إن فعــل العبــد صــادر بقدرتــه وإرادتــه فقــط: وقــالوا
 . ُوهذا باطل كام علم يف علم التوحيد. القدرة واإلرادة اإلهلية

وتفاصيل هذه املسألة جتدها يف كتب الكالم, ولكنا مل نـرد أن نخـيل هـذه 
 .  السقافًالرسالة من ذكر بعض احلقائق لفائدة القارئ, ودفعا لتلبيس
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ولكن دعونا اآلن ننظر يف كالم الغامري يف هذه املسألة, فقد نقلنا عبارتـه 
 :األوىل التي يرصح فيها بأصول االبتداع, ومنها القول بأن العبد خيلق أفعاله
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 نقل كالم للغامري يف مسألة خلق األفعال

 
 : اىل عىل قول الزخمرشي يف تفسري قوله تع)١(علق السيد عبداهللا الغامري

‘≅ ÅÒ ãƒ  Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2 “ Ï‰ôγ tƒ uρ  ÏµÎ/ # Z ÏW x. 〈 ]قال الزخمرشي : "]٢٦:البقرة
وإسناد اإلضالل إىل اهللا تعاىل إسناد الفعل إىل السبب; ألنه ملا رضب : ًأيضا

أي (قلت ... ّاملثل فضل به قوم واهتدى به قوم, تسبب لضالهلم وهداهم
 وهو مبني عىل مذهب املعتزلة أن العبد هذا التفسري عىل نمط سابقه,): الغامري

 اهـ . "خيلق أفعاله
  } ÏΒ ÎhŸ° $tΒ t,n=y:  قوله تعاىل":)٢(وقال السيد الغامري يف موضع آخر

 بتنوين رش, وجعل )٣ ()ٍّمن رش(: قرأه بعض الغالني يف االعتزال] ٢:الفلق[ 〉
ًبناء . بل خلقه فاعلهٍّقل أعوذ برب الفلق من رش ما خلقه, : واملعنى.  نافية"ما"

                                           
 . ١٤−١٣بدع التفاسري ص)  ١(
  . ١٤٨بدع التفاسري ص)  ٢(
 . وهو خطأ) من رشه: (يف األصل)  ٣(
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نسأل . وهذا حتريف آثم هيوي بصاحبه يف النار. إن العبد خيلق فعله: عىل قوهلم
 .اهـ. "اهللا السالمة والعافية

 .  فالقول بخلق األفعال بدعة عند السيد عبداهللا الغامري
 فإذا علم ذلك, فام هو قول السقاف? 

قـوة فكريـة, فقـد جلـأ ملا كان التـرصيح بخلـق األفعـال حيتـاج إىل جـرأة و
َّالسقاف إىل أساليب عدة للوصول إىل مقـصده مـن القـول بـأن اإلنـسان خـالق 

 : , هذه هي خالصة خطواته يف التالعب)١(لفعله عىل املعنى الذي ذكرناه
ًنسب القائلني بالكسب إىل اجلرب, وقد نقلنا لك سابقا بعض ذلك فيام . ١
 .مىض

ب واخللق يف القرآن, وعارض قـول زعم أنه ال فرق بني مفهوم الكس. ٢
ــاد: ( الطحــاوي ــن العب ــسب م ــق اهللا وك ــاد هــي بخل ــال العب ــال يف )وأفع , وق

 . اهـ. "فتبني أن كسب بمعنى عمل, وال فرق بينهام": ٢٨١ ص"رشحه"

                                           
وهو يرصح يف جمالسه اخلاصة, بأن العبد خالق ألفعاله, وبأن حقيقة فعل العبد مثـل حقيقـة ) ١(

ًرقا ساذجة لالستدالل عىل ذلك, فرتاه حيرك يده قائالويتبع ط. فعل اهللا تعاىل هـا أنـا أخلـق : ً
ِوهو لعدم دركه حلقيقة املـسألة وعـدم متكنـه مـن اإلحاطـة هبـا تـراه يـتلفظ هبـذا ! فعيل بنفيس ِ ْ َ

ولو كانت املسألة كام يظنها األخ حسن السقاف, لتمكن العلـامء مـن حـسم اخلـالف . الكالم
 !ُكنه الغرور وفعله بصاحبهفيها منذ أزمان عديدة, ول
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َحسنا, ومن ينكر أن الكسب عمل?: قلت إن : ولكـن مـرادك أن تقـول! ً
تـدعي أن ه األشـاعرة, وأنـت الكسب الذي ورد يف القرآن ال يـدل عـىل مـا قـرر

ّالكسب معناه نفس معنى اخللق, ولكن جبنت عن التـرصيح بـاخللق فعـربت عنـه 
وليس اخلالف بني الفرق اإلسالمية يف أن العبـد يعمـل أوال, بـل املعتزلـة . بالعمل

هل : واألشاعرة أمجعوا عىل أن العبد له عمل, ولكن اخلالف يف حقيقة هذا العمل
 !ذه هي املسألةهو كسب أو خلق? ه

, فهـل تـستطيع أن تقـول إن اهللا تعـاىل "خلـق" بمعنى "كسب"وإذا كان 
 كاسب أو يكتسب كام تقول خالق وخيلق??

وإذا كان للكلمتني املعنـى نفـسه, فلـم مل ينـسب الكـسب إىل اهللا تعـاىل يف 
 القرآن الكريم بل نجده دائام ينسب الكسب إىل العباد?

الفــرق بــني الكــسب واخللــق, ولكــن وتوجــد وجــوه عديــدة هبــا يظهــر 
 . التفصيل يف ذكرها قد يكون له حمل آخر

ّنفى داللـة اآليـات التـي احـتج هبـا أهـل الـسنة األشـاعرة عـىل أن اهللا . ٣ ّ
قولــه ": ٢٨٢ــــ٢٨١خــالق األعــامل وكــل يشء يف هــذا الوجــود, فقــال فيــه ص

! ª: تعاىل $# uρ ö/ ä3 s) n= s{ $ tΒ uρ tβθ è= yϑ ÷è s? 〈 ]هذه اآلية الـرشيفة :]٩٦:الصافات 
 .اهـ. "ًليست دليال عىل أن األفعال خملوقة هللا

 . ّبل أفعال اإلنسان خيلقها نفس اإلنسان ال اهللا عز وجل:  يريد أن يقول
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فاآليـة . وغفل عن أن العربة يف الداللة بعموم اللفـظ ال بخـصوص الـسبب
ىل أن اهللا تعـاىل عامة, وقد وجه العلامء داللتها يف كتـب علـم التوحيـد والتفـسري عـ

خالق ألفعال العباد, وإن كانوا مكتسبني هلا بإرادهتم, ولكن جاء قول السقاف من 
َّانحرافه عن أصول التفسري قصدا, وهو شأن املبتدعة, كام نص عليه الغامري ً. 

فليس يف ذلك أن فعل العبـد لـيس مـن صـنعه, السـيام " :٢٨٣وقال يف ص
 . اهـ . "وأعامهلم هلم يف القرآن الكريموقد نسب اهللا تعاىل أفعال العباد 

وهذا الكالم غفلة أو تغافل منه, فمجرد نسبة العمل إىل العبد ال تستلزم أن 
 ! َالعبد خيلق فعله, فلم ال تكون النسبة عىل نحو الكسب ال اخللق

 فليس يف ذلك أن اهللا تعاىل خيلق أفعاهلم الـرشيرة أو ": ٢٨٤وقال يف ص
 . اهـ. "يأمرهم هبا

 "أو يأمرهم هبا"وأما عطف . إن العبد هو خالق ألفعاله: فهو يريد أن يقول
وهـذا غـري . إن اهللا يـأمر بالـرشور: ّفهو من تلبيسه وإهيامـه أن أهـل الـسنة يقولـون

وهذا بناه عىل قوله وقول املعتزلة وغريهم بـأن اإلرادة ترجـع إىل أمـر اهللا ! صحيح
 .ألنه إلزام للخصم بناء عىل مذهب غريهتعاىل, ولكن هذا خمالف آلداب البحث, 

فقد ظهر إذن أن السقاف يقول بأن العبد خيلق أفعاله, وأن حقيقة فعل 
اهللا عني حقيقة فعل العبد, وهذا هو عني التشبيه املناقض للتنزيه الذي يزعمه, 

 .فيكون مع زعمه التنزيه قد شبه اهللا تعاىل يف أفعاله بأفعال املخلوقات
اف يف غري موضع بأن عموم مـشيئة اهللا تـستلزم اجلـرب, فلـام َّرصح السق. ٤

هـذا ": ٢٧٨قـال الـسقاف ص) غلبـت مـشيئته املـشيئات كلهـا: (قال الطحـاوي
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ًقاده إليه إرصاره يف الدفاع عن فكرة اجلـرب, فـتكلم حقـا وأراد بـه لبس يف املفاهيم 
 . اهـ . " ًباطال

وهـذا ال يليـق مـع , ًفتأمل كيـف يقـول إن الطحـاوي أراد بكالمـه بـاطال
 .  لهًلزوم التأدب مع العلامء, خاصة أنه يزعم أنه يرشح متنا

وهو يتهم اإلمام الطحاوي باجلرب, كام يتهم أهل الـسنة األشـاعرة بـاجلرب 
 . أيضا

قـال الـسقاف     ) ًيفعـل مـا يـشاء وهـو غـري ظـامل أبـدا(وملا قـال الطحـاوي 
ء, ولكنهـا عنـد املـصنف هاهنـا  ال شك بأن اهللا تعاىل يفعل مـا يـشا": ٢٧٨ص

ًواهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئا, ولكن املـصنف ومـن يقـول ! َحق أريد به باطل 
ــار, وال  ــوا عمــل أهــل الن ــاس أن يعمل ــدر عــىل أن ــه تعــاىل ق ــون بأن ــه يقول َّبقول

 . اهـ. "يستطيعون أن يفعلوا خالف ذلك
واهتـام هلـم ّوهذا حمض افرتاء عىل الطحاوي وعـىل أهـل الـسنة مجـيعهم, 

فأهل السنة ال ينفـون قـدرة العبـاد عـىل الكفـر واإليـامن, ولكـنهم . بأهنم جربية
يقولــون إن مــن علــم اهللا تعــاىل أنــه ســيكفر, فهــو ســيكفر ال حمالــة, ولكــن ألن 
 .  السقاف يشك يف علم اهللا تعاىل األزيل القديم, تراه يصدر عنه نحو هذا الكالم

ّىل أهـل الـسنة الـذين يقولـون بقـول ّوهتجمه عـىل اإلمـام الطحـاوي وعـ
ًالطحاوي كثري جدا, فمن شاء االطالع عليه فلريجع إىل طبعته اجلديـدة الثالثـة 

 . رشح الطحاوية!! املنقحة لصحيح 
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فبهذا األسلوب يظهر لك مدى تالعب الـسقاف, ولكنـه ال خيفـى علينـا 
 . وال يتعبنا معرفة حقيقة ما يقول به

 أحاديــث ونــصوص عديــدة عــن داللتهــا, تفــنن الــسقاف يف حتريــف. ٥
ـ للطحاوية, وحاول أن يوهم القراء أنه إنـام   ـ بل جرحه" رشحه"ّوذلك بني يف 

ّيعـارض الطحـاوي فقــط, وتغافـل عــن أن مـتن الطحـاوي مــتن مـشهور تلقــاه 
 . العلامء بالقبول

و السعيد من سعد بقضاء اهللا, والشقي مـن شـقي بقـضاء : (قال الطحاوي
 ). اهللا

  كالم باطل مردود; ألنه يفيد أن اهللا أجربه عىل ": ٢٧١ل السقاف صقا
 . اهـ. "الشقاء وأجلأه إليه 

كالم السقاف هو الباطل; ألن ما قاله الطحاوي استفاده من آيات : أقول
ًأن اهللا علم أزال ما اخللـق صـائرون إليـه : قرآنية وأحاديث نبوية عديدة, ومعناه

 .  اهللا تعاىلبحسب عملهم وكسبهم ال بجرب
 . ّوزعمه أنه يدل عىل اجلرب جمرد عناد وحتكم

ُوأيقنا أن كال من عنده, وكل ميرس ملا خلق له: (وقال الطحاوي ٌ َّ َُ ً ّ .( 
 هذا ما يريـد أن يـصل إليـه ويؤكـد عليـه مـن أن الـشقاء ": فقال السقاف

ُمثال مقدر عىل اإلنسان قبل أن خيلق بحيث لـيس بوسـعه أن يعمـل غـري ذ ٌ َّ لـك, ً
 . اهـ . "سبحانك اللهم هذا هبتان عظيم
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وهذا هتافت منه بل أقىص التنـاقض; أمل يـزعم أنـه يقـول ! كذا قال: قلت
ًبأن اهللا عامل أزال بام سيكون, وأفعال اهللا يعلمها اهللا تعاىل عـىل مـا سـتكون عليـه 
ًمن قبل وجودها, فإذا علم اهللا أن فالنا سـيكون مـصريه إىل اجلنـة; ألنـه مـؤمن 

 سيموت عىل اإليامن, فهل يمكن أن يكفر ذلك اإلنسان عندما يوجد ? 
إذا أجاز السقاف كفره, فإنه جيوز اجلهل عىل اهللا تعـاىل, وهـذا كفـر, وإن 

َمل جيوز ذلك, فلم نفاه يف كالمه السابق? ِّ 
َوليس القدر إال علم اهللا بام سيكون, أو إرادته املتعلقـة باألشـياء بحـسب  َ

 . العلم األزيل
ًفإن كان السقاف يؤمن فعال بأن اهللا تعاىل عامل أزال بام سـيكون فـال ينبغـي  ً

ًأن يعارض ذلك, ولكنا نشك فعال يف اعتقاده هبذا األصل ُّ! 
ًوهذا ليس بعيدا عنه; ألن صاحبه أمني نايف ذياب قائل بـأن اهللا ال يعلـم 

ًرا بـه, فهـو األشياء إال بعد حصوهلا ووجودها, وال يبعد أن يكون السقاف متـأث
 . ًقد استفاد منه كثريا

أن يبطــل األحاديــث التــي فيهــا ! " رشحــه"وقــد حــاول الــسقاف يف . ٦
 .فراجع ما قاله. إثبات القدر وإثبات كتابة األشياء قبل وجودها

وال تستبعد أن حياول السقاف بحيلته وطرقه أن يعمل عىل تغيري العقائـد 
يامن, بحجة أن األحاديـث إرسائيليـة فيشطب ركن اإليامن بالقدر من أركان اإل

أو أهنا ضعيفة, أو أن الدولة األموية قد دفعـت املحـدثني واحلفـاظ إىل وضـعها 
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أن دسها يف كتب احلديث, ولكن السبب األسايس هو موقفه من علم اهللا تعـاىل 
 . األزيل

وهبــذا ثبــت أن الــسقاف قائــل بخلــق املكلــف ألفعالــه, وهــذا مــن البــدع 
وثبـت أنـه مـشرتك مـع صـديقه العزيـز أمـني . قاله شيخه الغـامريالعقائدية كام 

نايف ذياب يف نفيه للقدر, وزعمه أن أحاديث القـدر باطلـة وموضـوعة, وأهنـا 
 .إرسائيليات قد تم وضعها بتدبري من دولة بني أمية
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  نفي تعلق املشيئة اإلهلية: املسألة الرابعة

  بكل يشء, ومنها املعايص واملباحات
 

 هـذه املـسألة هلـا تعلـق باملـسألة الـسابقة, إال أن العلـامء يفردوهنـا ومع أن
ًويتكلمون عليها عىل حدة; ألن هلا رجوعـا إىل صـفة اإلرادة, واملـسألة الـسابقة 

 . هلا مرجع إىل صفة القدرة
وكل من قال بخلق األفعال, أي بأن اإلنسان خالق لفعله, وليس اهللا هـو 

املـشيئة اإلهليـة ال تتعلـق بكـل يشء; ألهنـا ال خالق كـل يشء ـــ فهـو يقـول بـأن 
ٍتتعلق بأفعال اإلنسان, وأفعال اإلنسان منها طاعات ومنها معـاص, فـإرادة اهللا 

 . ال تتعلق ال بتخصيص إجياد الطاعات و ال املعايص
 .ولذلك فاملعتزلة قائلون بذلك

أو إىل بل إن املعتزلة أنكروا صفة اإلرادة, وجعلوها راجعة إما إىل العلـم 
الفعل واألمر, واألمر ــ الذي هو كالم ــ أرجعوه إىل الفعل واإلجياد, كـام مـىض 

 . رشحه, وقد تابعهم السقاف يف ذلك
 بحـــوث يف علـــم "وقـــد وضـــحنا مـــذهب العلـــامء يف اإلرادة يف كتـــاب 

 . َ , فلريجع إليه من أراد"الكالم
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ًأن أورد كالما  بعد )١(" بدع التفاسري"قال الشيخ عبداهللا الغامري يف 
 Ÿω: للزخمرشي عىل قوله تعاىل uρ £ s9θà) s? > ô“ ($t± Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$sù š Ï9≡ sŒ 

# ´‰ xî * HωÎ) β r& u !$ t± o„ ª!  :]٢٤ــ ٢٣:الكهف[ 〉 4 #$
 :  حكى الزخمرشي هذين الوجهني ثم قال "

يف معنى كلمة تأبيد, كأنه  )إن شاء اهللا( وهو أن يكون : وفيه وجه ثالث
ً تقولنه أبدا, ونحوه قولهوال: قيل َّ : $ tΒ uρ ãβθä3 tƒ !$ uΖ s9 β r& yŠθãè ¯Ρ !$ pκ Ïù Hω Î) β r& 
u !$ t± o„ ª!$# $ uΖ š/ u‘ 4 〈 ]٨٩:األعراف [. 

هذا من بدع التفاسري; ألنه رصف لآلية عن ظاهرهـا, إذ معناهـا : )٢(قلت
نهـي , وألن جعـل املـشيئة لتأبيـد ال)٣(الظاهر واملناسب لسبب نزوهلا هو ما تقدم

َّمبني عىل مذهبه االعتزايل يف أن مشيئة اهللا ال تتعلق بجميع أفعال املكلفـني, كـام 
 . سبق يف خطبة الكتاب, بل ببعضها

                                           
 .  ٨٢−٨١ص)  ١(
 .  الغامري: أي)  ٢(
إين فاعلـه فـيام : وال تقـولن ألجـل يشء تعـزم عليـه:  أي": وهذا املعنى الذي يشري إليـه هـو) ٣(

ًإال متلبسا بمشيئته قائال: يستقبل إال أن يشاء اهللا, أي  . اهـ ."إن شاء اهللا : ً
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ًوحكــى املرتــىض وجهــا آخــر عــن الفــراء; وهــو جعــل االســتثناء متــصال  ّ ً
 أي "     وما رأيته : قال. َّوال تقولن إنك فاعل إال ما يشاء اهللا: بفاعل, والتقدير

ًومن العجب تغلغله إىل مثل هذا, مع أنه مل يكن متظـاهرا .   إال له"هذا التأويل 
 . بالقول بالعدل
أن اهللا تعـاىل ينهـى أن يقـول : هذا التأويل اعتزايل حمـض, إذ معنـاه: قلت

ًإين أفعل ذلك إال أن يشاء اهللا, معلقا فعلـه عـىل مـشيئة اهللا; ألنـه تعـاىل ال : ٌأحد
 .  الناسيشاء مجيع ما يفعله

 ألنـه ينـايف مـدلول اآليــة, وال يتفـق مـع ســبب وهـذا مـن بـدع التفاســري;
ًنزوهلا, ويظهر أن الفراء كان معتزليا خيفي مذهبه, كـام كـان أبـو عبيـدة خارجيـا  ًُ ّ
خيفي مذهبه إال عن أصدقائه اخلاصني به, وكان يغضب من أحـدهم إذا مل يقـل 

ُعن قطري بن الفجاءة َ  . هـ ا. "أمري املؤمنني: َ
 . ويبدو أن السقاف معتزيل أو شيعي كان خيفي مذهبه: قلت

إذن رأينا أن السيد عبداهللا الغامري يقرر أن هذا املذهب مذهب املبتدعة, 
 . ًفمن قال به يكون مبتدعا عند الغامري إذن

ْواآلن فلنورد كالم السقاف لنكشف لك عن حقيقة مذهبه الـذي حيـاول 
 :حبعض األحيان سرته, وال يفل

ُّفمام يدل عىل قوله هبذا القول الذي ذكره الغـامري تعريفـه لـإلرادة, فقـد 
: ً ومعنى اإلرادة أو كونـه تعـاىل مريـدا": ٢٦٣للطحاوية ص! " رشحه"قال يف 
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أنه قادر عىل تكوين ما سبقت به إرادتـه, ال يعجـزه عـن ذلـك يشء, وال يامنعـه 
 . اهـ .  إلخ".. أحد

ً بناء عىل االستغراب الذي جيده العاقل وهذا تعريف يبعث عىل الضحك
 : عند قراءة التعريف

ّفهو قد عرف اإلرادة بالقدرة, أو تعلق القدرة عىل سبيل التكـوين, وهـو 
ٌمعنى الفعل, فاإلرادة فعل عند حسن السقاف, وهـذا هـو مـذهب املعتزلـة كـام 

ادة اهللا تعلم, وقد سبق بيان أن حسن السقاف يقول بأن العبد خيلق أفعالـه, فـإر
إذن فالـسقاف يقـول بعـدم تعلـق اإلرادة بجميـع . تعاىل ال تتعلق هبـذه األفعـال

 . أفعال اإلنسان
ٌوأمــا التعريــف ففيــه دور أيــضا; ألنــه أدخــل مفهــوم اإلرادة يف تعريــف 
ّاإلرادة, ويرتتب عىل التعريف نفي اإلرادة كصفة; ألنه عرفها بأهنا القـدرة عـىل 

ً صفة القدرة, فإن كانت فعال عند الـسقاف فـاإلرادة التكوين, وهذا إما فعل أو
ليست صفة; ألهنا فعل, والفعل ال يتصف به اهللا تعاىل, وإن كانت اإلرادة عـني 

وعـىل كـل . صفة القدرة, فيلزم أن تكون القدرة عني اإلرادة, فيلزم نفي اإلرادة
ــسقاف يف       ص ــه حــسن ال ــا قال ــاقض مــع م ــزم التن ــا يل ــا قلن ..   ..": ٢٦٤م

اهــ, فأثبـت أن . "ويترصف فيهـا بـام شـاء عـىل حـسب إرادتـه ومـشيئته األزليـة
 ًاإلرادة أزلية, فكيف تكون أزلية وهي فعل والفعل ال يكون أزليا ? 

فيلزمه إما التناقض أو نفي اإلرادة كصفة, وهـذا هـو الـذي سـيؤول إليـه 
 ! أمر السقاف, فانتظر 
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 ). يشأ مل يكنفام شاء هلم كان, وما مل: (قال الطحاوي
 هـذا الكـالم تأكيـد للفكـرة الغلـط, فهـو ": ٢٦٩َّفرد عليـه الـسقاف ص

يريد أن يثبـت بـأن اهللا تعـاىل شـاء هلـم املعـايص والكفـر أو الطاعـات واإليـامن, 
 .اهـ. "ولذلك شاؤوه 

إرادة اهللا ال تتعلـــق باملعـــايص : فهـــذا تـــرصيح مـــن حـــسن بأنـــه يقـــول
 . ُّري ــ رمحه اهللا ــ عالمة البدعةوهو عني ما جعله الغام. والطاعات

 ).ال مشيئة للعباد إال ما شاء هلم: (قال الطحاوي رمحه اهللا
  إن أراد املـصنف " :٢٦٩ −٢٦٨فقال السقاف رادا عىل هذا الكالم ص

 مثـل )١(ًأهنم ال يستطيعون أن يعملوا شـيئا إال أن يكـون سـبحانه قـد شـاءهم لـه
ل الطاعــة; ألن اهللا تعــاىل شــاء هلــم فهــل كــون بعــض النــاس ال يــستطيعون فعــ

ألن اهللا جل جاللـه ال يـرىض املعـصية وال ! املعصية; فهذا الكالم باطل مردود 
ُحيبها وال يلجأ ِ خلقه إليهـا حتـى يعـذهبم بالنـار; ألن هـذه األمـور ظلـم, واهللا ) ٢(ُ

ٌتعاىل منزه عن الظلم, ففكرة أن العبـاد ال يـشاؤون املعـايص والكفـر إال َّ َ  لكـون ُ
 .اهـ. "ّاهللا تعاىل قد شاءها وأرادها وقدرها عليهم وقضاها فكرة باطلة مردودة 

ًفهذا نص رصيح جدا يف أن حسن السقاف يقول بـأن إرادة اهللا ال تتعلـق  ٌّ
 . وهذا بدعة وابتداع يف نظر شيخه الغامري. بجميع أفعال العباد

                                           
 .  ءه هلمقد شا: كذا أثبتها, والصواب)  ١(
َكذا رسمها, والصحيح)  ٢(  . ُيلجئ: َ



 

 ٨٥ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

ِوال خيفى عىل القارئ الفطن ما اشتملت عليـه هـذه ال فقـرة التـي سـقناها َ
; فهـو قـد فـرس عبـارة الطحـاوي بأهنـا تقتـيض أن ختـابطمن كالم الـسقاف مـن 

بعض الناس ال يستطيعون فعل الطاعـة; ألن اهللا تعـاىل أراد هلـم فعـل املعـصية, 
َوهذا معناه أهنـم لـو تركـوا وشـأهنم لفعلـوا الطاعـة, ولكـن اهللا تعـاىل أجـربهم  ُ

ٌّهم السقاف كالم الطحـاوي, وهـذا دال عـىل هكذا يف. وشاء أن يفعلوا املعصية
عدم دركه بأن اإلرادة تتعلق بحسب العلم, فمن علم اهللا تعاىل أنه يريد الطاعـة 
أوجدها له حني إرادته الفعل, ومن علم منه أنه يريد املعـصية أوجـدها لـه عـىل 

َّفهذا هو معنى كالم الطحاوي ــ رمحه اهللا ــ ال كام حرفه الس. حسب إرادته قاف َ
 . ًقصدا

َوتأمل كيف غالط وقال معلال كالمه السابق ًُ ِّ ـ ال  ـ جل جالله   ألن اهللا". َ
ــة بقــصد " ...يــرىض املعــصية وال حيبهــا    إلــخ, فجعــل اإلرادة مرادفــة للمحب

ِّاملغالطــة, وهــو يعلــم أن األشــاعرة يفرقــون بــني اإلرادة وبــني املحبــة والرضــا, 
ْولكنه قصدا للتعمية واملغلطة  َ عطف املحبة والرضا هنا يف معرض الكـالم عـىل ً

ًاإلرادة حتريفا لكالمهم وإلزاما هلم بام ال يلزمهم ً . 
فاملعتزلة هم الذين يفرسون اإلرادة باألمر والرضـا ال األشـاعرة, ولعلـه 
ُّالستغراقه يف مذهب املعتزلة نيس أن األشاعرة ينصون عىل املغايرة بني األمر يف  َّ

 :ها األطفال واملبتدئونمتوهنم التي حيفظ
 : " اجلوهرة"ّقال اللقاين يف 

ْوقـــــــــــدرة إرادة وغـــــــــــايرت(  َ َ ٌ ْأمـــرا وعلـــام والرضـــا كـــام ثبـــت   ٌ َ َ ًِّ ً ْ ِ( 
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 . َّفاإلرادة نص العلامء عىل أهنا ليست نفس مفهوم العلم وال الرضا

ِّ  التـــي ندرســـها " اخلريـــدة البهيـــة"وكـــذلك قـــال الـــشيخ الـــدردير يف 
 :نيللمبتدئ

 ْحياتـــــــــــــه وقـــــــــــــدرة إراده(
َوإن يكـــــن بـــــضده قـــــد أمـــــرا َ ِّ 

                       

ــــــــــــائن أراده  ــــــــــــل يشء ك  ْوك
ــرا ــاطرح امل ِفالقــصد غــري األمــر ف ِ َ ْ ُ( 

 
ُّأن األشــاعرة ينــصون عــىل مغــايرة األمــر ! إذن هــل عرفــت يــا أخ حــسن

 ًواإلرادة أو القصد? فإذا كان األمـر كـذلك, فكيـف تلـزمهم بنـاء عـىل مـذهب
 املعتزلة?

غــري (يعنــي اإلرادة ) فالقــصد  (": " رشح اخلريــدة"قــال الــشيخ الــدردير يف 
َباليشء, بل وال يستلزمه, كام أنه ال يستلزمها, ملا علمـت أهنـام قـد جيتمعـان يف ) األمر ِ
ّـ وقد ينفردان, وذلك ألن اإلرادة صفة ختصص املمكن ببعض  ـ كإيامن أيب بكر يشء

 .  يرجع للكالم النفيس كالنهي ما جيوز عليه, واألمر
ُاتـرك : أي) فـاطرح(  مـن املعتزلــة )١(وهـو اجلــدال والنـزاع الباطـل) املـرا(ْ

ًالذاهبني إىل أنه تعاىل يقع يف ملكه ما ال يريد بناء عىل احتاد اإلرادة واألمر, وهو 
تعاىل ال يأمر بالفحشاء, فال يريد القبائح كالكفر واملعـايص, وإال لـزم أنـه يـأمر 

                                           
 .والسقاف مل يرتك اجلدال واملراء بالباطل, بل خاض فيه حتى رأسه) ١(
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َوحينئذ فهو تعاىل مل يرد من الفاسق إال إيامنه وطاعتـه, ال كفـره . هبا, وهو باطل ْ ُ ُ
 . ومعصيته

ْوألن إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإجياده: قالوا  َ . 
فعندهم أكثر ما يقع من أفعال العباد ليس بإرادة اهللا وال بخلقـه وإجيـاده, 

 . وهو شنيع. وإنام هو بمراد العبد وإجياده
 ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل "نحن نمنع احتاد اإلرادة واألمر بدليل هذا و

 .وبأدلة عديدة أخرى مرشوحة يف كتب علم التوحيد. )١( "يكن
ــا ــا وإرادهت ــا ال خلقه ــصاف هب ــائح واالت ــو كــسب القب ــام ه ــيح إن . والقب

 . اهـ . "ما ذهبوا إليه يشهد بفساده العقل والنقل: وباجلملة
رئ هذه املسألة التي يذكرها األشاعرة للمبتدئني يف طلب أرأيت أهيا القا

 !العلم كيف هيملها السقاف ويتغافل عنها?
ومـا نقلنـاه يـدلل . وكالم السقاف مملوء باملغالطات واملهـاترات الفارغـة

 . عىل وقوعه فيام حذر منه الشيخ الغامري
 
 

  القول باستحالة رؤية اهللا تعاىل, : املسألة اخلامسة
 ّ اآليات, ورد األحاديث الصحيحةومعارضة

                                           
 ).  ٩٨٤٠ ("الكربى", والنسائي يف )٥٠٧٥(جزء من حديث رواه أبو داود ) ٢(
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اتفــق أهــل الــسنة عــىل أن البــرش يمكــن أن يعلمــوا عــن اهللا تعــاىل بعــض 
األحكـام يف احليـاة الــدنيا, وذلـك إمــا عـن طريـق النظــر العقـيل, أو مــا خيـرب بــه 

إن كل هذه اإلدراكات التي حيصل عليها اإلنسان ويكتـسبها ال : الرشع, وقالوا
, بــل هــي جمــرد معرفــة بأحكــام األلوهيــة, كــاحلكم تــستلزم معرفــة حقيقــة اهللا

ـــ خمالفــة حلقيقــة وجــود  ـــ جــل شــأنه ـ بوجــوب وجــوده, وإن حقيقــة وجــوده ـ
ًاملخلوقات, وإن قدرتـه تتعلـق باألشـياء عـىل سـبيل اإلجيـاد مـثال, وإن تعلقهـا 
ُالـصلوحي عـام بجميـع املمكنــات, وإن كـل موجـود فهــو قـد وجـد بإجيــاد اهللا  ّّ

علــم اهللا تعــاىل متعلــق بكــل معلــوم, وهــذا شــامل للممكنــات تعــاىل, وإن 
وهكذا, فكل ما نعلمـه عـن اهللا جمـرد أحكـام لذاتـه . والواجبات واملستحيالت
 . العلية أو صفاته أو أفعاله

 . ُّومعرفة البرش متفاوتة, فمعرفة األنبياء أجل وأعىل من معرفة سائر البرش
ــا ال يــستحيل عقــ: ّوبعــد هــذا قــال أهــل الــسنة ًال أن خيلــق اهللا تعــاىل فين

ًوإدراكا وعلام به ــ جـل شـأنه ـــ زائـدا عـىل مـا أدركنـاه بـالنظر والنقـل, بحيـث  َّ ً
ًيكون يف زيادته كرؤية اليشء بعد العلم به بالنظر, وهذا اإلدراك جـائز عقـال ال 

ًيمنع منه مانع مطلقا, وقد ورد اخلرب  به, وسامه رؤية هللا, وإن هذه الرؤية لتـي ـ ا ًّ
هي نوع إدراك وعلم ـ خيلقها اهللا فينا, إما يف عيوننا أو يف نفوسنا مبـارشة, وكـل 
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َّودلـت اآليـات عـىل وقـوع الرؤيـة, وكـذلك دلـت . هذا ليس بممنوع وال حمال ّ َ
 .األحاديث الرشيفة عىل ذلك

ّكام نعلم أن اهللا منزه عـن اجلهـة واحلـد واملقـدار, فكـذلك : ّوقال أهل السنة َّ
َؤية اهللا ال تستلزم املقابلة واجلهـة واحلـد, وال اتـصال شـعاع بـاملرئي, فكـل نراه, فر َّ

ُهـــذه رشوط عاديـــة للمرئيـــات يف الـــشاهد, والغائـــب ال يقـــاس عـــىل الـــشاهد, 
 . والرشوط العادية ال تلزم يف الغائب, إنام الالزم الرشط العقيل فقط
َرد يف الـرشع هبـا َولذلك فقد أجاز أهل السنة الرؤية, ومل يقولوا بـرصف مـا و َ

ْعن ظاهره; ألنه ال موجب لذلك, فال جيوز رصف النص عن ظاهره إال لدليل مانع  َ
 . وهاهنا ال يوجد هذا الدليل. وحميل حلمله عىل معناه الظاهر

 −     ولــذلك اشــتغلوا بتفــسري اآليــات, ورشح األحاديــث مــع تنزيــه اهللا 
ّعام ال يليق به من توهم احلد وا −تعاىل  ّ ِ إلـخ, ... ملقـدار واالتـصال واالنفـصال ّ

ْفاألصــل محــل النــصوص عــىل ظاهرهــا وعــىل ذلــك مــشت مجاعــة املــسلمني . َ
 . ِّاملتقدمني واملتأخرين

ِأما املعتزلة ومن تبعهم فلام مل يدركوا هذا الـذي قلنـاه, وال وصـلوا إليـه;  ُ ّ
, وهـذا ادعوا أن العقـل حييـل الرؤيـة, وأن الرؤيـة تـستلزم إثبـات احلـد واجلهـة

تــشبيه هللا تعــاىل بمخلوقاتــه, وهــو حمــال, فمنعــوا الرؤيــة, ولــذلك أنكــروا 
 .األحاديث, ورصفوا اآليات عن ظواهرها



 

 ٩٠ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

َوالسقاف ملا مال بقلبه وهواه إىل بعض هؤالء ومن سلك مسلكهم فقد بادر 
. بإنكار الرؤية ألجلهم, واشتغل بإبطال األحاديث ورصف اآليات عـن ظواهرهـا

ّر منه الغامري, ومن قبله علامء أهل السنةَّفوقع فيام حذ ِ. 
َونحن ال نريد اآلن بيان مسألة الرؤية, فـام ذكرنـاه يكفـي هنـا, ومـن أراد 
معرفة تفاصيلها, فلريجع إىل كتـب العلـامء وأصـول الـدين والتفاسـري املعتمـدة 

 . ّعند أهل السنة ففيها شفاء املريض
ه يف منكر الرؤية, وذلك ليكـون ولنرشع اآلن يف إيراد كالم الغامري ورأي

ًرديفا ملا نقلناه عنه آنفا ً: 
 ويف ": ١٢٦ ص"بــدع التفاســري"قـال الــسيد عبـداهللا الغــامري يف كتـاب 

ًكالم الزخمرشي بدعة ننبه عليها أيضا, وهي قوله يـشري . ألنه يف ذاته غري مرئي: ّ
ــال ــه عق ــوز رؤيت ــزايل أن اهللا ال جت ــه االعت ــًإىل مذهب ــد رصح هب ــورة َّ, وق ذا يف س

ُاألعراف, ورمى األشعرية املجوزين للرؤية بأهنم محر موكفة, ونحن ال نعجب  ُ ِّ
إنكـار الرؤيـة التـي ثبـت من وقيعته يف األشـعرية مثـل عجبنـا مـن إرصاره عـىل 
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 قبــل ظهــور )١(ّوقوعهــا يف اآلخــرة بالــسنة املتــواترة, وأمجــع عليهــا الــصحابة
 .اهـ. "الزخمرشي بسنني

 : فيه فوائدوهذا كالم نفيس
 . ًنفي كون اهللا مرئيا بدعة, والقائل هبا مبتدع .١
 . أحاديث الرؤية متواترة .٢
 . أمجع الصحابة عىل صحة الرؤية ووقوعها .٣

ّوأما قلة تعجب الغامري من الزخمرشي عند وقيعتـه يف األشـعرية فـذلك ملـا 
ًا مـن هو معلوم من العداوة والنزاع بني األشـاعرة واملعتزلـة, وملـا هـو معلـوم أيـض

 . ِتعصب الزخمرشي العتزاله واستهانته بكل من عىل غري نحلته
:  ً تعليقا عـىل كـالم للزخمـرشي٥٧  ص" بدع التفاسري"وقال الغامري يف 

حاصل كالمه نفي النظر عن اهللا تعاىل بدعوى اسـتلزامه املقابلـة وهـي :   قلت"
 . ّيف حقه ممتنعة 

ّة التي يردها النص الرصيح, وهذا من بدع التفاسري, ومن غلطاته الشنيع
 . البصري: فمن أسامئه تعاىل الثابتة يف القرآن والسنة 

                                           
وإن خالف بعـضهم يف وقوعهـا, فـذلك غـري . يعني أن اإلمجاع حصل عىل جواز الرؤية) ١(

 . ادح يف أصل اجلوازق
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 .)١(, والرؤية والنظر واحد]١٤٤:البقرة[

َّودعــوى اســتلزامهام للمقابلــة باطلــة; ألن اهللا تعــاىل منــزه عــن اجلــسمية 
ُفكام أنه تعاىل موجود ال يف مكان وال يف جهة كذلك يرى وينظر مـن ولوازمها, 

 .اهـ. "غري جارحة وال مقابلة
 . فالرؤية عند الغامري ال تستلزم اجلهة واملقابلة

ــة  ــة جــائزة, وأحاديــث الرؤي ــول الغــامري واضــح يف أن الرؤي فهــا هــو ق
ًصحيحة متواترة, ودل عليها القرآن أيضا ّ . 

لسقاف من الرؤية ? هل يوافق شـيخه الـذي يفخـر فام هو موقف وقول ا
ِّبه ويزعم أنه يتخذه مرجعا له, أو يرجح عليه كالم املعتزلة, فيكون هذا شـهادة 
من السقاف بجهل الشيخ الغامري وانحرافه عن احلق واملذهب الصحيح? ألن 

 !الرؤية عنده مدخل إىل التجسيم والتشبيه
َّة رد فيها أحاديث الرؤية, وتـأول ّوقد ألف السقاف رسالة متهافتة ضعيف ّ

اآليات عىل غري وجهها, وأعلـن فيهـا عـن قولـه بإنكـار الرؤيـة, وخـالف أهـل 
َالسنة, ونارص املعتزلة والشيعة واإلباضية َ َ ّ . 

                                           
قد يكون هناك نظر يف قوله بأن الرؤية والنظر واحد, ولكن حمـل استـشهادنا هـو كالمـه ) ١(

 . عىل الرؤية



 

 ٩٣ 
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 بعـد أن أنكـر ٥٨٤  للعقيـدة الطحاويـة ص" رشحـه"وقال الـسقاف يف 
إننا نجـزم بـأن اهللا تعـاىل   وأما يف اآلخرة ف": ُحصول الرؤية, وأنكر أن اهللا يرى
ٍمنزه متعال يستحيل أن يراه أحد   . اهـ. "ّ

فهو ينص عىل استحالة الرؤية يف اآلخرة ويف الدنيا, وهو يعترب إثبات الرؤية 
إن مـن قـال برؤيـة اهللا فهـو :  أي "ّ اهللا تعاىل منـزه " :ًنوعا من التشبيه, ولذلك قال

ٍمشبه هللا تعاىل غـري منـزه, هـذا هـو ا ِّ عتقـاد الـسقاف, وهـو يكـرر ذلـك يف دروسـه ِّ
 .وجلساته

ولعلك تذكر إشارة السيد الغامري إىل أن املعتزلة قد اهتموا أهل السنة 
 . بالتشبيه; ألهنم قائلون بالرؤية, فها هو السقاف يتهم أهل السنة بالتشبيه

إن الزخمرشي رمى األشعرية القائلني : ًوأيضا فأنت تذكر أن الغامري قال
َّية بأهنم محر موكفة, وذمه عىل سوء األدب هذابالرؤ ُ وهـا نحـن نـرى الـسقاف . ُ

ّفرحا ببيتني أوردمها الزخمرشي عن بعض العدلية يرد هبام عىل القائلني بالرؤيـة,  َْ ً ِ
ِّفهو يشري إليهام مؤيدا ملنشئهام; فهـو مل يعلـق عليـه, بـل أورد ذلـك بعـد أن نفـى  ً

ِالرؤية وذكر من من املعتزلة وغـري   ": ٥٨٩  ص" رشحـه"هم ينفيهـا, وقـال يف َ
ّبالرؤيـة, وردوا عليـه بأبيـات ّ بيتـني يـرد هبـام عـىل القـائلني )١(وقد أنشأ الزخمرشي

ّكثرية, ربام تزيد عىل مئة بيت, مل يأتوا فيها بأكثر مما ذكرنـاه مـن األدلـة, ورد علـيهم 

                                           
, "ّكـشافه"ّكذا قال ونسبهام, لكن مها كام أسلفنا لبعض العدلية, كام رصح الزخمرشي يف ) ١(

ّفلعله لتهوره يف الرد وفرحه بام اقتنص مل يتنبه هلذا ّ ّ  . 



 

 ٩٤ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

ّمجيعا يف قصيدة طويلة طنانة العالمـة الـشيخ نـارص بـن سـامل ا ّ لرواحـي اإلبـايض  ـ ً
 : رمحه اهللا تعاىل ـ مطلعها

ْنـــزه إهلـــك أن يـــرى كـــي تعرفـــه َْ ُ ْ ِّ 
   

ــصفه  ــت ذي ال ــه وتثب ــراك تعرف ُأت ُ َ 
 

 : ثم يقول فيها
ـــصبته   ـــسيمه ون ـــن جت ـــزت ع َرم َ ْ َّ َ

   
ْغرضــا لعينــك مــن وراء البلكفــه   َْ ً" 

 
 .اهـ. 

طـاول عـىل العلـامء ونحن نكتفي بنقل هذا القدر من كالم هذا الرجل املت
 . ّاملستخف هبم

ِّواستشهاده هبذه األبيات يدل عىل أنه يتهم أهل السنة بأهنم مل ينزهـوا اهللا  ّ ّ ُّ
ِّيـرى; مل ينـزه اهللا, : , فهو يعتـرب أن مـن قـال)ُنزه إهلك أن يرى: (تعاىل, فهو قال ُ

 ! فهو مشبه جمسم إذن
كــي (تعــاىل, فقولـه ُوهـو ينـسب ملــن قـال بــأن اهللا يـرى أنــه ال يعـرف اهللا 

ُمــن أثبــت أن اهللا يــرى; فهــو ال : أي) أتــراك تعرفــه وتثبــت ذي الــصفه. تعرفــه
 ! ومعنى ذلك أن مجاهري أهل السنة ال يعرفون اهللا تعاىل. يعرف اهللا تعاىل



 

 ٩٥ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخالف بين الغمار

ِّونسب إىل أهل السنة أهنم جمسمة, وأهنم يقصدون ذلك, فقوله َّرمزت عن : (ّ
 . ّهللا فهو جمسم يف نظر السقاف ويف نظر هؤالءأن من قال برؤية ا: يعني) جتسيمه

فهذا هو حقيقة موقف السقاف ممن يثبت الرؤية, فهو إذن خيالف أهل 
 . ّالسنة وينارص املعتزلة واإلباضية وغريهم, ويتهم أهل احلق بالتجسيم

َّوأنا أتعجب بعد كل هذا ممـن يـدعي أن الـسقاف مـن أهـل الـسنة, ومـع  ّ
ّج له, بل ينارصه ويؤيده عىل من يرد عليـه ويكـشف ِّذلك يساعد السقاف ويرو

أال يعلـم هـؤالء ! ثم هو بعد كل ذلك يدعي أنه من أهل الـسنة. زيفه وانحرافه
ُّأن السقاف يستغلهم ويستعملهم ملـا يريـد هـو فقـط حتـت الرتغيـب والتهديـد, 

 ! فهم لضعفهم يمشون وراءه?
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 السقاف خيالف الغامري يف مسألة الرؤية

 
د رأيت أن السيد عبداهللا الغامري يقول بـأن أحاديـث الرؤيـة متـواترة, لق

 . ًوذلك يف النص الذي نقلناه لك سابقا 
  " رشحـه"ولكـن األحاديـث عنـد الـسقاف ليـست كـذلك, فقـد قـال يف 

 وقد ادعى بعض العلـامء بـأن أحاديـث الرؤيـة متـواترة, " :٥٨٦للطحاوية ص
 . اهـ. "عّوالواقع أهنا ليست كذلك بعد التتب

فهو هنا ينكر التواتر ألحاديث الرؤية, ولو أنكر التواتر واكتفى بالقول بأهنـا 
ّصحيحة لكـان قولـه حمـتمال, بمعنـى أنـه حيتمـل األخـذ والـرد, ولكنـه ينكـر أهنـا  ً

 رسـالة "ًصحيحة أيضا, فقد قال هنا عـن األحاديـث التـي أوردهـا الـدارقطني يف 
 .اهـ  . " وال صحاح  ليست األحاديث بجياد": "الرؤية

وقد يتصور البعض أنه ينكر األحاديـث التـي أوردهـا الـدارقطني فقـط, 
وهذا وهم وغفلة منهم, بل هو ينكر األحاديث التي رواها الـشيخان البخـاري 

 , وينكر األحاديـث التـي رواهـا غـريهم مـن احلفـاظ " صحيحيهام"ومسلم يف 
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أول هــذه الرســالة بعــض كــالم ًواملحــدثني يف الرؤيــة أيــضا, وقــد نقلنــا لــك يف 
 . ِّللسقاف يرصح فيه بذلك

َثم قـسم الـسقاف األحاديـث الـواردة يف الرؤيـة إىل أربعـة أقـسام وهـي ّ          :
 أحاديث ضعيفة وتالفة, وأحاديث صحيحة وضعيفة ال عالقة هلا باملوضوع, "

ة, فال ُّ أو فيها ألفاظ منكرة وترصف روا)١( إما شاذة" الصحيحني"وأحاديث يف 
ّيصح االستدالل هبا, وأحاديث صحيحة تنص عىل إثبات الرؤيـة, وال يـستقيم 

 اهـ. )٢( "منها إال حديث واحد وهو حديث جرير, وهو آحاد

                                           
ما حيكم السقاف عليه بالشذوذ, ليس إال ألنه ال يستطيع أن يفهمها إال عىل نحـو تـصري ) ١(

به خمالفة للقرآن, ثم تراه يعكس ذلك الفهـم عـىل األحاديـث النبويـة, وينـسب الـشذوذ 
 .إليها, فالصواب أنه مع هذا التحقيق, يكون فهم السقاف هو الشاذ ال تلك األحاديث

ىل هذا احلديث بالبطالن يف مسألة الرؤية فتناقض مع مـا قالـه هنـا, لقد حكم السقاف ع) ٢(
 :١٣فقال يف ص

 .اهـ."هذا حديث باطل طعن فيه جهابذة من حمدثي السلف "
 إن جهابذة العلامء "  وها أنت تراه اآلن ال يستطيع أن ينكر صحة هذا احلديث, وقوله 

. لواقـع, فهـو ال حقيقـة لـهليس بـصدق, بـل هـو جمـرد قـول غـري مطـابق ل: "طعنوا فيه 
ُّوسوف نبني ذلك كله يف رسالة خاصة نرد فيها عىل هتافتات الـسقاف التـي اخرتعهـا يف 

 . كالمه عىل حديث جرير
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عـــىل " ! رشحـــه" مـــن ٥٨٧هـــذا حاصـــل كـــالم الـــسقاف كـــام يف ص
 . الطحاوية

ًصحيح أنه نفـى ورد كـل األحاديـث, ولكنـه رصح أيـضا : ولعلك تقول َّ َ ّ
 . إنه آحاد: يث جرير, مع قولهبصحة حد

ُفإن السقاف كأنه مل يطق أن تـصدر ! ًال تفرح كثريا يا مسكني: فنقول لك
 حـديث ": َّمنه هذه الكلمة فبادر يف حاشـية تلـك الـصفحة فـرد احلـديث فقـال

  وغريمهـا يف هـذه القـضية, " الـصحيحني"جرير بن عبـداهللا أقـوى مـا روي يف 
 . )١(اهـ. "َّوهو حديث معلل وشاذ مردود

ِفاحلديث مع صحته مل يطق السقاف إال أن حيكم عليـه بالـشذوذ والعلـة,  ِ ُ
وقد أشار إىل كالم عـيل بـن املـديني الـوارد يف بعـض الكتـب, واعتمـد عليـه يف 

  يف "ري النـبالءسـ"  وقـد ذكـر الـذهبي يف ": قوله بذلك, فقال يف تلك احلاشـية
  يف هذا اإلسناد من ": ث جرير هذاأن عيل بن املديني قال عن حدي: قصة هناك

ًال يعمل عليه, وال عىل ما يرويه, وهو قيس بن أيب حازم, إنام كان أعرابيا بـواال  ّ ًُ َ
 .اهـ. "عىل عقبيه

ويا ليته ما أحـال وال قـال, فـإن . " رسالة الرؤية"وأحال عىل ما ذكره يف 
لـه بـصورة السقاف يف هذا الكالم قـد وقـع يف تـصنيع الكـالم الـذي ال أسـاس 

                                           
 مــن هــذا ٣٣ص ("مــسألة الرؤيــة"وراجــع مــا نقلنــا عنــه مــن كالمــه عــىل احلــديث يف ) ١(

 ). الكتاب
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مقصودة, وعمد إىل التدليس الذي يبعثنا عـىل التـساؤل يف الثقـة بـه?وما فعلـه, 
ًيدل عندي عىل امتناع الثقة بأقواله نقال وفهام ُّ . 

وســوف نلخــص لكــم هاهنــا بيــان مــا اشــتمل عليــه كــالم الــسقاف مــن 
مـن حـديث إسـامعيل بـن ) ١(فاحلديث رواه الـشيخان:  كام يليق باحلالمغالطات

, كنا عند النبي : خالد, عن قيس بن أيب حازم, عن جرير بن عبداهللا, قالأيب 
  إنكم سرتون ربكم كـام تـرون هـذا القمـر ال ": فنظر إىل القمر ليلة البدر, فقال

ــه ــضامون يف رؤيت ــسقاف" ...ت    احلــديث, وهــو صــحيح عــىل رغــم أنــف ال
 . ومتحالته

 : قدح السقاف يف هذا احلديث
  هذا حـديث باطـل, طعـن فيـه ": ١٣  ص "ة الرؤية  مسأل" فقال يف −١

ّوهذا زعـم جمـرد مـن الـدليل, ويكفـى يف رده . اهـ. "جهابذة من حمدثي السلف
 ! رواية الشيخني له 

 يف قـصة ١١/٥٣  " سـري النـبالء "  وقـد ذكـر الـذهبي يف ":  ثم قـال−٢
 عـىل مـا َيف هـذا اإلسـناد مـن ال يعمـل عليـه وال: هناك أن عيل بـن املـديني قـال

ًيرويه, وهو قيس بن أيب حازم; إنام كان كان أعرابيا بواال عىل عقبيه ّ  .اهـ. "ً

                                           
 ).٦٣٣(ومسلم , )٧٤٣٦, ٧٤٣٥, ٧٤٣٤, ٤٨٥١, ٥٧٣, ٥٥٤(البخاري )  ١(
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, ٤٦٧−١١/٤٦٦   "  تــاريخ بغــداد"كــام يف ) القــصة(هــاكم أصــل : قلــت
هتـذيب " يف , واملـزي٥٣ −١١/٥٢  " سري أعالم النـبالء  "وعنه نقل الذهبي يف 

 : ٢٣−٢١/٢٣  "الكامل
 الـصيمري, حـدثنا حممـد بـن عمـران املرزبـاين,   أخربنا احلسني بن عيل"

قـال ابـن أيب : أخربين حممد بن حييى, حدثنا احلسني بـن فهـم, حـدثني أيب, قـال
أن اهللا  −يعنـي أمحـد بـن حنبـل  −هـذا يـزعم ! يا أمـري املـؤمنني: دؤاد للمعتصم

ّتعاىل يرى يف اآلخرة, والعني ال تقع إال عىل حمدود, واهللا تعاىل ال حيد  َ ُ  فقال لـه !ُ
عنـدي مـا قالـه رسـول اهللا ! يـا أمـري املـؤمنني : ما عندك يف هذا? فقال: املعتصم
فقـال ألمحـد بـن أيب )احلـديث... (? قـال −عليه الـسالم  −وما قال : , قال ,
وكـان هـذا يف أول . أنظـر يف إسـناد هـذا احلـديث: ما عندك يف هذا? قـال: دؤاد
: أي( عيل بن املديني وهو ببغـداد مملـق ّثم انرصف, فوجه ابن أيب دؤاد إىل. يوم

َّفأحرضه, فام كلمه بيشء حتـى وصـله بعـرشة آالف ! ما يقدر عىل درهم) مفتقر
وأمـر أن يـدفع إليـه مجيـع مـا ! هذه وصـلك هبـا أمـري املـؤمنني : وقال له! درهم

حـديث ! يـا أبـا احلـسن: ثـم قـال لـه. وكان لـه رزق سـنتني. َّاستحق من أرزاقه
! فهـل عنـدك فيـه يشء ?: قال. صحيح: اهللا يف الرؤية ما هو? قالجرير بن عبد

ثم أمر لـه ! هذه حاجة الدهر! يا أبا احلسن: فقال! يعفيني القايض من هذا: قال
َيف هذا اإلسناد من : بثياب وطيب ومركب برسجه وجلامه, ومل يزل حتى قال له
ً كـان أعربيـا بـواال ال يعمل عليه وال عىل ما يرويه, وهو قيس بن أيب حازم; إنـام ّ ً

َفقبل ابن أيب دؤاد ابن املديني واعتنقه! عىل عقبيه فلام كان الغد وحرضوا قال !! ّ
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جريـر, وإنـام رواه عنـه ّحيـتج يف الرؤيـة بحـديث ! يا أمري املـؤمنني : ابن أيب دؤاد
فقـال أمحـد بـن حنبـل بعـد : قال . ّقيس بن أيب حازم, وهو أعرايب بوال عىل عقبيه

ُني اطلع يل هذا علمت أنه من عمل عيل بن املدينيفح: ذلك فكان هذا وأشباهه . ّ
 . اهـ. " األمور يف رضبهمن أوكد

ّفأيرادنــا للقــصة كــاف يف رد مــا تعلــق بــه الــسقاف منهــا ملنارصتــه يف رد  ّّ ٍ
ّوللخطيب البغدادي بعد روايته هلا كالم يف إبطال صحتها نتمنى . حديث جابر

ّ ـــ بتهـور ١٣صَّ, وقد فنده السقاف ــ يف رسالته نفسها عىل القارئ الرجوع إليه
ً  حنبليا جمسام ناصبيا مـدافعا " تاريخ بغداد "كعادته, بدعوى أنه كان حال تصنيفه  ً ًً ّ

ُّعن مذهبه, لكنه بعد تشفع, وكأن تشفعه شافع له عنـده َّ وهـذا الـذهبي شـافعي, ! ُ
 !ّفامذا قال فيه ملا قال يف القصة ما قال ?

حممد بن عمـران املرزبـاين, وهـو الكاتـب ) القصة(يف إسناد هذه : ونقول
ً كـان أبـو عبيـداهللا معتزليـا, ": أبو عبيداهللا املرزباين املشهور, قال عنه األزهـري ّ

ًوصنف كتابـا مجـع فيـه أخبـار املعتزلـة    كـان أبـو ":   وقـال" !ومـا كـان ثقـة... ّ
ًاين ذكرا قبيحا, ويقولعبيداهللا ابن الكاتب يذكر أبا عبيد اهللا املرزب ُأرشفت منه : ً

َّ, وعقبــه ٣/١٣٦ "  تــاريخ بغــداد"  كــذا يف " !عــىل أمــر عرفــت بــه أنــه كــذاب
ِ يــس حــال أيب عبيــداهللا عنــدنا الكــذب, وأكثــر مــا عيــب بــه ": اخلطيــب فقــال

: اهــ, أي. " تبيـني اإلجـازة املذهب, وروايته عن إجازات الشيوخ لـه مـن غـري
 . ّ  وال يبينها" أخربنا": كان يقول يف اإلجازة

 !ّفهذا معتزيل يروي ما ينرص مذهبه 
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 "لسان امليزان "وفيه احلسني بن حممد بن عبد الرمحن بن فهم, قال يف 
ليس : ذكره الدارقطني فقال... ليس بالقوي: قال احلاكم "):١٢٦٦(

 . اهـ. " ...بالقوي 
 ? "ّ بوال عىل عقبيه أعرايب"ثم عىل التسليم بصحة هذا اخلرب; فامذا تعني 

ّأما أنه أعرايب فهذا ال يضريه, وأمـا الثانيـة َفـإن كـان هـذا منـه ملـرض أوكـرب أو : ّ ِ
 أنـه − وهـو املعنـى −       سوامها من عذر, فال يضريه كـذلك, وإن كـان املعنـى 

ّغري حمرتز يف أمور دينه, فهو هلذا ليس ثقة; فهذا ال نـسلم بـه, ونطالـب باحلجـة  ِّ ِ
ُ من أحد حكي عنه طعنه فيه يف ذلك, أو وصفه إيـاه بـه, وهـذه ترمجتـه عليه, فام ُ ُ

 ! منثورة يف كتب التاريخ والرجال
 فاخلرب فيه توهني البن املديني, −ِّ وال نسلم هبا −ّثم عىل التسليم بصحته 

ّإسقاط, وليس لقيس, والقوم كانوا يعرضون عن الرجل ألقل مما جـاء : بل قل ِ ُ
 أن يفعـل − وهو الثقة اإلمام الثبـت −, وحاشى البن املديني يف اخلرب عنه بكثري

 .هذا كله عىل فرض أنه أراد ما ادعاه السقاف! ذلك 
  ومـا حـاول اخلطيـب ": ١٣ ص"  مـسألة الرؤيـة " قال الـسقاف يف −٣

ّوالذهبي ومن قلدمها من التمحل يف تأويل هذا أو نفيـه وإبطالـه  َّ  يعنـي كـالم −َ
 فهو مردود لتوارد أقوال مجاعة من األئمة يف الطعن بقيس − ابن املديني السابق

 . اهـ. "بن أيب حازم 
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  كـام زعـم, ومل يلتفـت إىل "  الطعـن فيـه"ُوذكر بعـد هـذا ثالثـة نقـول يف 
 . يف توثيقه! ًاألقوال الكثرية املتواردة حقا 

 : فهي! أما هذه الثالثة املتواردة 
أن حييى بن سعيد القطان قال : ٢٤/١٥  "  ففي هتذيب الكامل":  قال−أ

 . اهـ. "منكر احلديث: عن قيس بن أيب حازم
ّ  ومـراد القطـان ": ٨/٣٤٧  "  هتـذيب التهـذيب"قال ابن حجـر يف : قلت

 .وكونه متفرد باحاديث ال يستلزم هذا الطعن فيه. اهـ . "الفرد املطلق: باملنكر
كـرب قـيس : ه قـالً وهناك أيضا عن إسامعيل بن أيب خالـد أنـ":  قال−ب 

 . اهـ."ابن أيب حازم حتى جاز املئة بسنني كثرية حتى خرف وذهب عقله
ً عـىل أن قيـسا روى حـديث جـابر ـــ ريض اهللا عنـه ـــ بعـد َلفالدلي: قلت

ُوال إخالك تستطيعه! ُّالتغري َلكن إسامعيل تلميذ قيس من قـال هـذا وفرحـت . ِ َ
ُأنت به يرد عليك فيحزنـك  هتـذيب "  ـــ يف "ً  أيـضا "هنـاك "فإسـامعيل قـال ! ّ

ّ  علـق راوي "  حدثنا قيس بن أيب حازم هـذه اإلسـطوانة": ــ٢٤/١٥  "الكامل
. ًو إسامعيل أروى تالميـذ قـيس, وكـان ثقـة ثبتـا . اهـ. "   يعني يف الثقة": قوله
 !َ تنقل عنه هذا كام نقلت هذا ?ْ ملَفلم

َّتكلـم أصـحابنا فيـه, وقـد :  وقال يعقوب بن شيبة السدويس":  قال−ج 
َفمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل احلديث عنه من أصح اإلسناد, ومنهم من  ّ
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 محلـوا هـذه األحاديـث )١ (]أطـروه[والذين . له أحاديث مناكري: محل عليه وقال
ومنهم مـن مل حيمـل عليـه . هي غرائب: عنه عىل أهنا عندهم غري مناكري, وقالوا

ّكان حيمل عىل عـيل ـــ رمحـة :  يف مذهبه, وقالوايف يشء من احلديث, ومحل عليه
ِّاهللا عليه وعىل مجيـع الـصحابة ـــ واملـشهور عنـه أنـه كـان يقـدم عـثامن, ولـذلك 

 . اهـ. "جتنب كثري من قدماء الكوفيني الرواية عنه
َليتك أتيت بقول يعقوب كامال, وقد قرأت أوله حكمـه عـىل قـيس: قلت ْ ُ َّ َ ً  :" 

ُأمـا أن لـه أحاديـث منـاكري; فقـد بينهـا مطـروه أهنـا غرائـب, و! "وهو مـتقن الروايـة ّّ َ
ّوأوردنا قبـل تفـسري ابـن حجـر لقـول القطـان  الفـرد "              : " منكـر احلـديث ": ُ

 . "املطلق
فبعض :  فيتبني من هذا أن الرجل ناصبي ــ أي ":  قال بعد قول يعقوب−٤

 . اهـ. " ....ّا عيل منافق بنص الشارع لسيدنا عيل ــ ريض اهللا عنه ــ واملبغض لسيدن
ّأنت يف الرؤية مل تقم عندك حلديث جرير قائمة, وهـو حجـة موثقـة, : قلت ّ َ

َــ قبلت هذا االهتام لقيس باحلمل عىل عيل ! فكيف ــ باهللا  ــ ريض اهللا عنه           َ
ّــ من جماهيل وبال حجـة ? َال بـل واسـتنبطت منـه نـصب الرجـل وبغـضه لـه, ! َ

ًفخرجت بنتيجة تقشعر منها جلود املـؤمنني أن قيـسا منـافق ّ للرجـل : وأقـول!! َ
 . معك وقفة يوم احلساب

                                           
 ! سقطت هذه الكلمة من رسالة السقاف )  ١(
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ًوالثابت املشهور أن قيسا كان عثامنيا, أي ًمنارصا ومقـدما لعـثامن ريض اهللا عنـه, : ً ًِّ
  " تــاريخ بغــداد  "وقــد روى اخلطيــب البغــدادي يف  ! ّوهــذا حــال مجهــور أهــل الــسنة 

 .ن قيس أنه حرض حرب اخلوارج بالنهروان مع عيل ع١٢/٤٥٢
 : ُأقوال العلامء يف قيس بن أيب حازم عىل وجه االختصار سوى ما ذكر

 . كويف جليل: عبد الرمحن بن يوسف بن خراش -
قيس بن أيب حازم أوثق مـن الزهـري ومـن الـسائب بـن : حييى بن معني -

 . ثقة... يزيد 
 .  من قيس أصحاب رسول اهللا ما كان أحد أروى عن: سفيان بن عيينة -
قيس بن أيب حازم, روى عن تسعة من : ًأجود التابعني إسنادا: أبو داود  -

 . العرشة
 . من قدماء التابعني, روى عن أيب بكر فمن دونه: يعقوب بن شيبة -
 . " الثقات"ذكره ابن حبان يف  -
 . ثقة: العجيل -
 . ًكان ثبتا: إسامعيل بن أيب خالد -
إسامعيل بن أيب خالد, عن قـيس بـن أيب : ِّد الصديقأصح أساني: احلاكم -

 .حازم, عن أيب بكر
 . أحد كبار التابعني وأعياهنم...ثقة خمرضم: ابن حجر -
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ّحديثـه حمـتج بـه يف .. وثقـوه.. ٍتابعي كبري فاتته الصحبة بليـال : الذهبي -
َقـد آذى نفـسه مـن .. أمجعوا عـىل االحتجـاج بـه... كل دواوين اإلسالم

 .)١ (..ّتكلم فيه
ًرب عجلـة هتـب ريثـا " هذا ما أردنا بيانه عىل عجلـة, و ْ ُ ََّ َ  −    , ونـسأل اهللا " َُ

 .  لنا وملن قرأه التوفيق−تعاىل 
 ! السقاف يف علم احلديثقدار حذقوهبذا يتضح لك م
ٌّبأن القول بالرؤية خمل" مسألة الرؤية "وقد رصح هو يف  ِ  بقاعـدة التوحيـد ُ
َّوقضية الرؤية أو عقيدة الرؤية أخلت بقاعدة التوحيـد  ": ٨والتنزيه, فقال يف ص

 .اهـ. "والتنزيه, وجعلته كالبرش أو كسائر البرش له صورة وشكل
ِّفهو هبذا الكالم يتهم مجيع من قال بالرؤية بأنـه جمـسم, ومعلـوم أن أهـل  َ ّ

 قــائلون بالرؤيــة, فهــم جمــسمة عنــد الــسقاف إذن,  واملاتريديــةّالــسنة األشــاعرة
 !أهل السنةثم بعد هذا ينسب نفسه إىل . لّفتأم

                                           
تقريـب ", ٣٤٧−٨/٣٤٦ "هتذيب التهـذيب", ١٦−٢٤/١٠ " هتذيب الكامل": انظر) ١(

 " الثقـات ", )٤٥٩٦ (" الكاشف", و)٤٤٥٨ ("لسان امليزان", )٥٥٦٦ ("التهذيب
,          )١٥٢٩( للعجيل" الثقات", ٤٥٤−١٢/٤٥٢ "تاريخ بغداد", )٤٩٧٨(البن حبان 

 ", )٥٢ (" الكواكب النريات", )٤٩ ("تذكرة احلفاظ", )٥٧٩ (" اجلرح والتعديل "
 . ٥٥ للحاكم ص "معرفة علوم احلديث
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ً الــسقاف كثــريا يف رســالته يف الرؤيــة حتــى نــسب إىل اإلمــام غــالطوقــد 
الرازي والقرطبي أن الرؤية قول مجهـور أهـل الـسنة, وهـذا حتريـف لكالمهـام, 

 ـــ وهـذا لفـظ الفخـر )١( قال املفرسون ــ كالقرطبي والـرازي": ٧٦فقال يف ص 
َّن مجهور أهل السنة يتمسكون هبذه اآلية يف إثبـات أن املـؤمنني اعلم أ: ( الرازي

 ." )يرون اهللا تعاىل يوم القيامة
ً  فقد بني املفـرسون أن هـذه املـسألة ليـست جممعـا عليهـا ": قال السقاف َّ

 .اهـ . "عند أهل السنة, وإنام هي قول اجلمهور 
ه القرطبي ال وهذا الكالم تدليس, ولكنه ال خيفى علينا, فالرازي ومثل

يريدان هبذا أن مسألة الرؤية هي قول اجلمهور, بل يريدان أن مجهور أهل السنة 
’ 4متسكوا هبذه اآلية  n<Î) $pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$tΡ 〈 ]يف إثبات الرؤية, ولكن ] ٢٣:القيامة

ّغري اجلمهور متسك بآيات وأحاديث أخرى, هذا هو ما يريد هذان اإلمامان, 
 !َّىل ما رأيت, فتعجبَّوقد حرفه السقاف إ

ومن حتريفاته أنه نقل إنكار الرؤيـة عـن أيب حنيفـة اإلمـام األعظـم, ولـو 
َعرفت مستند النقل لضحكت ــ يا من تتقي اهللا تعاىل ــ من جـرأة الـسقاف عـىل  َُ ََ

                                           
 ×νθ: يف تفسريمها آلية)  ١( ã_ ãρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ * 4’ n< Î) $ pκÍh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ 〈 ]٢٢: القيامة −

٢٣[. 
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أنه نقل ذلـك عـن ) ٤٣( يف اهلامش ٧٧التلبيس, فقد أشار يف نفس الكتاب ص
ُّقلــه عنــه خــصومه الــذين يــردون عليــه وعــىل   ن": فقــال!! خــصوم أيب حنيفــة 

ابن شجاع الثلجي وبرش املرييس, فـإن عـثامن بـن سـعيد الـدارمي : أتباعه, مثل
 .اهـ .  إلخ " ....قال يف كتابه النقض

تنقـل ذلـك عـن ! أهذا أسلوب تثبت به عقيدة إمام كبري يا حسن الـسقاف?
ِّأعدائه? ومن هو هذا العدو, إنه جمسم  مـن كتابـه الـذي سـميته, وهـذا  كام يظهـر)١(َ

 !! ًمعلوم مشهور, وأنت تعرف ذلك جيدا, ولكنه اهلوى
أمل جتد واسطة أقوى لتنقل عنها مذهب اإلمام األعظم سوى الدارمي 

 ِّاملجسم?
ّوكيــف تغافلــت عــن كــون اإلمــام أيب حنيفــة مــن أهــل الــسنة ? ومــن ! َ

يح وهو إثبات الرؤيـة, تالمذته وأتباعه الكثريون الذين نقلوا عنه مذهبه الصح
 !ومنهم اإلمام الطحاوي وغريه كثريون 

وكذلك نسب السقاف إىل اإلمام الغزايل ــ رمحـه اهللا ـــ أنـه ينفـي الرؤيـة, 
, وهـل )١(وقد عرف القايص والداين أن اإلمام الغزايل يثبت الرؤية يف مجيـع كتبـه

                                           
 الذي ينقل عنه; ألنه جمسم, والكـافر عنـده ال عدالـة الغريب أن السقاف يكفر الدارمي) ١(

له, فال حجة يف نقله عـن األئمـة الكبـار كـأيب حنيفـة, فكيـف حيـتج الـسقاف بـه يف هـذا 
 !املوضع?
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قـضني لألشـاعرة, َتعرف من هو واسطة النقل هذه املـرة? إنـه اخللـييل أحـد املنا
ــال يف اهلــامش ص ــة ق ــسقاف أن الغــزايل ينفــي الرؤي ــه ": ٧٧فلــام زعــم ال   نقل

ْ رس العالــمني وكـشف أرسار الـدارين"بعضهم عنه مـن كتابـه   , قـال الـشيخ "َ
. "   ..." احلـق الـدامغ"العالمة سامحة املفتي أمحد بن محد اخللييل يف كتابه الفذ 

 . اهـ
وقـد حـاد !! , وإحـدى مـسائله نفـي الرؤيـةواخللييل كتـب هـذا الكتـاب

ــه عــن طريقــة النظــر الــصحيحة,  ــد مــن مواضــع كتاب ــييل يف العدي ــشيخ اخلل ال
ًوارتكب العديد من املخالفات لطرق االستدالل املعتربة, وقد أظهرنا شيئا مـن 

ّولكـن أنـى . ّذلك, وسـوف نـرد عليـه ـــ إن شـاء اهللا تعـاىل ـــ يف رسـالة خاصـة

                                                                                           
, ورشحنـا "االقتصاد يف االعتقاد"راجع ما كتبه اإلمام الغزايل يف مسألة الرؤية يف كتاب ) ١(

 العقائديــة, "إحيــاء علــوم الــدين" لكتــاب , ومقدمــة الغــزايل"االقتــصاد"عــىل كتــاب 
ًوغريها من كتبه, فقد أثبت فيهـا مجيعـا الرؤيـة بـنص رصيـح وعبـارة واضـحة, فكيـف 

ّفهال تثبت, ولكـن هـذا هـو شـأن ! جيوز بعد ذلك للسقاف أن ينسب إليه نفي الرؤية ?
 .السقاف, فهو ال يعتمد عىل أكثر من تومهات فاسدة تدفعه إليها أهواء نفسية

ً          فالسقاف يعتمد دائام يف نسبة األقوال عىل املخالفني ملـذهب أهـل الـسنة, مـع أن كتـب  
علــامء الــسنة موجــودة ومــشهورة, ثــم تــراه يــدعي النزاهــة وااللتــزام بــاملنهج العلمــي 
فيعرتض عىل من اعتمـد عـىل أصـحاب الفـرق يف نـســبة مــذهب    لقـدماء املعتزلـة أو 

ب هؤالء القدماء غري موجودة, وال وسـيلة لـدينا ملعرفـة أقـواهلم الشيعة, واحلال أن كت
. إال النقـل عــن مــن عــارصهم ورأى كتــبهم, وهــو ثبــت يف النقــل عــنهم, ال كالــسقاف

 .فتأمل يف هذا التناقض
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ذلك الضعف يف كالم اخللييل وهـو غـري مـتقن لعلـوم النظـر يكتشف للسقاف أن 
واآللة ــ كاألصول والنحو والبالغة واملنطق ــ وال يعرف دقائق علم التوحيـد, ثـم 

! هو بعد ذلك ــ بل قبل ذلك ـــ عـىل عالقـة شخـصية محيمـة مـع الـشيخ اخللـييل ?
 . َّفتدبر 

نه ينفي الرؤية فيـه, وأما كتاب الغزايل الذي أحال إليه السقاف, وادعى أ
 عـىل )١(ًفهو غالط يف ذلك أيضا عليه, فقد تكلـم اإلمـام الغـزايل يف هـذا الكتـاب

 :)٢(الرؤية فأثبتها خالفا ملا زعمه السقاف فقال
اعلم أن الـشوق هـو الـداعي إىل حالـة املكاشـفة, والـشوق هـو التمنـي "

كاشفة إما أن تكـون للقاء املعشوق, ولقاء املعشوق ال حيصل إال باملكاشفة, وامل
ًعيانا أو قلبية, وهو جتيل املعشوق بحالة حيملها قلب العاشق, لكـن العيـان هـو 

, فإنـه كاشـفه بل برشط جامع بني القلب والعـني كحالـة رسـول اهللا أفضل, 
ليلة إرسائه بالتجيل القلبي والنظـري لـصحة الـروايتني عـن عائـشة وعـيل وابـن 

                                           
هذا عىل فرض التسليم بصحة نسبة هذا الكتاب إىل الغزايل, وإال ففيه ما يـدل عـىل عـدم )١(

 .واهللا أعلم.  فيهذلك, أو عىل حصول الترصف
. , مـن جمموعـة رسـائل الغـزايل, طبعـة دار الفكـر٥٠٠ ص" رس العاملني "راجع رسالة ) ٢(

ومرة ثانية نحن إنام ننقل من هذه الرسالة عىل فـرض صـحة ثبوهتـا للغـزايل, عـىل سـبيل 
 وهـو مـا. املعارضة للسقاف, حيث ادعى أن الغزايل ــ رمحه اهللا تعاىل ــ ينفي الرؤيـة فيهـا

 .ًخيالف الواقع, فهو فيها يرصح هبا بل بوقوعها أيضا
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هي عني النظر إىل املحبـوب, ولكـن يتفـاوت  واعلم أن حقيقة املكاشفة .عباس
ًعىل قدر درجات املحبـني, ولـيس نظـر املخلـوق كلـه واحـدا, فـأدنى درجـاهتم 
َالنظر القلبي, أما النظر البرصي فهو عند قوم عرض غري دائم, وأعظم املنزلتني  َ

 . اهـ" .هو اجلمع بني النظر والقلب
أنـه ينفـي الرؤيـة يف هـذا فكيف جييز السقاف لنفسه أن ينسب إىل الغزايل 

 !الكتاب, وهو يرصح بإثباهتا?
فالسقاف غري مأمون يف النقل عن العلامء الذين يتاح لنا أن نراجـع كتـبهم, ومل 
ــة يف كتبــه األخــرى, فــذلك مــشهور  ــه للرؤي نــرد أن ننقــل عــن اإلمــام الغــزايل إثبات

 .ولنا رسالة خاصة يف مناقشة هذه املسألة فارجع إليها. معروف
ّ ذكرنـاه يف هـذه املـسألة يكفـي هلـذا الكتـاب, فإنـا مل نؤلفـه للـرد عـىل وما ِّ

. السقاف, بل لبيان انحرافه عن أهل السنة وخمالفته هلم ولشيخه الذي يباهي به
ٌوأما الرد عليه فله مقام آخر ُّ. 
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 خلود العايص يف النار مثل الكافر: املسألة السادسة

 
خلــوارج واملعتزلــة يف مــسألة فاعــل مــن املعلــوم أن أهــل الــسنة خــالفوا ا

فاعل الكبرية سوى الكفر ال يزول عنـه اسـم اإليـامن : الكبرية, فقال أهل السنة
ً وال نخرج أحدا من اإليـامن بـذنب مـا مل ": ُّوهلذا قال الطحاوي. َّما مل يستحلها ُ

مهـام : وقـالوا. ٌاهـ, ومل خيـالف يف هـذه املـسألة أحـد مـن أهـل الـسنة. "َّيستحله
ث العايص ــ الذي مات ومل يتب ــ يف النار فهو ال حمالة خارج منها إىل اجلنـة مك

 . ّبفضل اهللا تعاىل; ألنه حقق أصل اإليامن
مـؤمن وال كـافر, بـل يف : فاعـل الكبـرية ال يقـال عليـه: وأما املعتزلة فقد قالوا

 . ًا أبدامنزلة بني املنزلتني, وهو يف الدار اآلخرة خالد يف النريان ال خيرج منه
ًوكذلك اخلوارج واإلباضية, إال أهنم حكموا عليه بالكفر أيضا يف 

 . الدنيا
ِّوقد سقنا إليك كالم السيد عبداهللا الغامري الـذي يـرصح فيـه بـأن الـذي 
َّيعتقد بأن فاعل الكبرية خيلد يف النـار دار العقـاب فهـذا القـول منـه بدعـة وهـو 

 .ٌمبتدع
ووافـق  لـتعلم أنـه عـارض أهـل الـسنة ًوسنورد لك اآلن كالما للـسقاف

ّلكن ال بد مـن العلـم بأنـه قـد تـأثر بكتـاب . اخلوارج واإلباضية واملعتزلة يف ذلك
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 , مـع أن مـا ذكـره " احلق الدامغ"ًالشيخ اخللييل أيضا يف هذه املسألة, وهو كتاب 
راك ُاخللييل يف هـذه املـسألة مملـوء باملغالطـات, إال أن الـسقاف مل يـصل بعـد إىل إد

 األصـلية, ودفعتـه هـواه وحمبتـه للـشيخ اخللـييل إىل االنحـراف إىل تلك األخطاء
 : ًهذا القول أيضا

  وأهل الكبائر مـن أمـة حممـد ": قال اإلمام الطحاوي يف متنه املشهور
ِّيف النار ال خيلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن مل يكونوا تائبني بعد أن لقـوا اهللا 

 . اهـ.   إلخ" ...عارفني مؤمنني
 ال نوافق املصنف عـىل مـا ": ٥٧٨ّفعارضه السقاف ورد كالمه فقال ص

. " )أن أصحاب الكبائر ال خيلدون يف نـار جهـنم بـل خيرجـون منهـا(يقوله من 
 . اهـ

ْإن فكرة خروج أحد مـن النـار بعـد أن يـدخلها فكـرة مل تـرد يف  ": ثم قال
وتقول أئمـة ! )١(ِ تأت يف القرآنالقرآن, وهي فكرة هيودية, جاءت يف أحاديث ومل

إهنا من مجلة : آل البيت القدماء والزيدية واملعتزلة واإلباضية عن هذه األحاديث
 . اهـ."اإلرسائيليات

                                           
تأمل كيف ينسب هذا احلكم ــ وهو خروج املوحدين من النار وإن دخلوا فيها ــ إىل اليهـود, ) ١(

ًفهو يزعم أن املسلمني قلدوا فيها اليهود, وبناء عىل ذلك فهو يقـدح يف مجيـع مـن قـال بتلـك 
وقـد ورد فيهـا . التي جاءت بإثبات ذلك, ملجرد اهلوىالفكرة, ويلزمه نفي مجيع األحاديث 

ٍّأحاديث عديدة يف البخاري ومسلم, كام ال خيفى عىل سني ِّ . 
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ِّإذن ها هو يرصح ويعلن أنه يقلد يف هذا القول هؤالء الذين ذكـرهم مـن 
ن بـذلك, ولـو ِّالزيدية واملعتزلة واإلباضية, وال نسلم أن أئمـة آل البيـت يقولـو

ّقالوه لكان قوهلم غري صحيح, فقد روى العلامء احلفـاظ أحاديـث صـحيحة يف 
وكـذلك يظهـر لنـا أنـه أراد باملعتزلـة . ّالبخاري ومسلم تدل رصاحة عـىل ذلـك

صاحبه أمني نايف ذياب, ولكنه غاب عن السقاف أيضا أنه هذا لـيس بمعتـزيل 
 .األخ حسن السقافبل هو قدري, عىل أن هذا كله مل يعد هيتم به 

 "ًواعلم أن مرجع السقاف يف هذه املسألة اخللـييل أيـضا صـاحب كتـاب 
 وقــد ":  فقـال٥٧٨ , وقــد رصح الـسقاف بـذلك يف هــامش ص"احلـق الـدامغ

ُفصل مذهبهم وقوهلم من علـامء اإلباضـية فـضيلة العالمـة مفتـي عـامن الـشيخ  ّ
 فلريجع إليه من شـاء االطـالع ," احلق الدامغ"ّأمحد اخللييل يف كتابه القيم الفذ 

 . اهـ. "والتوسع 
إذن ها هو السقاف الذي يـدعي االجتهـاد يظهـر أمامـك أنـه غـري جمتهـد 
ِّفعــال وحقيقــة, فهــو يف بعــض املــسائل يقلــد الــشيعة, ويف بعــضها الزيديــة, ويف  ً

وهــو كــام رأيــت يف غــري موضــع يعيــد . بعــضها املعتزلــة, ويف بعــضها اإلباضــية
ــة اســتدالهل ــة طريق ــول وال يف طريق ــد ال يف أصــل الق ــو غــري جمته ــضا, فه ًم أي

 ! هذه هي حقيقة حال حسن السقاف !! االستدالل 
ّوأما اخللييل فقد بينا بعض مغالطاته يف استدالله, ونرشنا ذلـك عـىل موقعنـا  َّ

وأما زعمه أن هذه الفكرة من اليهـود فهـو مغالطـة فاحـشة, ومتابعـة . يف اإلنرتنت
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وقد قلد السقاف يف هذا القول الشيخ جعفر السبحاين . ًا أشد فحشاالسقاف له فيه
 . الشيعي اإلثنا عرشي الذي رصح بذلك يف كتبه

ّوال بد من العلم بأن السقاف يرد العديد من األحاديث الـصحيحة التـي 
أن اهللا يـأمر بـإخراج : أخرجها اإلمام البخاري ومسلم وتفيد هـذا املعنـى; مثـل

  " شـفاعتي"             , ومثل حـديث )١( ذرة من خردل من إيامنَمن يف قلبه مثقال
 . , وغريمها)٢( "ّألهل الكبائر من أمتي

َّوهبذا يكون قد تلبس بكل ما جعله شيخه السيد عبداهللا الغامري عالمة مـن 
ّعالمات االنحراف عن احلق; من حتريف آي القرآن, ورد األحاديث الـصحيحة, 

 .  السنة, وغري ذلك من صفاتواالستهانة بعلامء أهل
ــه كيــف يتالعــب يف الكــالم فيقــول يف ص ــم انظــر إلي  مــن رشح ٥٨٠ث

 وقـد ذهـب بعـض أهـل العلـم إىل أن مرتكـب الكبـائر ال خيلـد يف ": الطحاوية
رشح  "يف النار, بل خيرج منها ولو بعد طول مكث, قال النووي ــ رمحـه اهللا تعـاىل ـــ 

 السنة وما عليه أهل احلق من السلف واخللـف واعلم أن مذهب أهل: "صحيح مسلم
ًأن من مات موحدا دخل اجلنة قطعا عىل كل حال  ً ِّّ  .اهـ . " ....َ

                                           
  . ٣٤ص) ٢(انظر اهلامش )  ١(
وحـسنه, وابـن حبـان ) ٢٤٣٥(, والرتمـذي )٤٧٣٩(أبـو داود : رواه من حديث أنـس) ٢(

وحــسنه, ) ٢٤٣٦(الرتمــذي : , ومــن حــديث جــابر)٢٣٠– ٢٢٨(, واحلــاكم )٦٤٦٨(
 ). ٣٤٤٢, ٢٣٢, ٢٣١(, واحلاكم )٦٤٦٧(وابن حبان 
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فتأمل كيف يقول اإلمام النووي إن هذا هـو قـول أهـل الـسنة واجلامعـة, 
وهـل أهـل الـسنة كلهـم يقـال ! وأما السقاف فقال إنـه قـول بعـض أهـل العلـم

ًأليس هذا تدليسا يف ذكـر املـذاهب? وهـو !! علم إهنم جمرد بعض أهل ال: عنهم
 .نوع من التلبيس الرافع للثقة هبذا الرجل

ّوما ذكرناه يف هذه املسألة يكفي, وأما الرد عىل ما ذكره من أوهامـه التـي 
 . سامها أدلة فسوف يكون له رسالة خاصة بإذن اهللا تعاىل
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  مسألة سحر الرسول 

 
ِّوجه للسيد عبداهللا الغام , فأجـاب عنـه, )١/٥٥ (" فتاويه"ري سؤال يف ُ

 :وهاك السؤال واجلواب
 حقيقـة ? ومـا احلكمـة يف هل سحر لبيـد اليهـودي رسـول اهللا : سؤال

 تأثري السحر يف سيد الرسل إذا ثبت أنه سحر ? 
, وهـو )١(  البخاري ومـسلم" صحيحي"ثبت حديث السحر يف : اجلواب

ى الشيخ حممد عبـده فطعـن فيـه بـأمر حديث صحيح مل يطعن فيه أحد, حتى أت
 مـن قبيـل األمـراض وقد كان تـأثري الـسحر يف النبـي . تافه ال يستحق الذكر

التي تعرض لذاته الرشيفة, ومل يتأثر عقله بيشء; ألن اهللا عصم عقلـه مـن مجيـع 
اآلفات, وغاية تـأثري الـسحر فيـه أنـه كـان إذا أراد أن يـأيت أهلـه مل جيـد النـشاط 

َّعهده من نفسه, حتى أنزل اهللا عليه سوريت املعـوذتني فانفـك الـربط الذي كان ي َّ ِّ
والـشيخ حممـد عبـده ظـن . ًوذهب تأثري السحر, كام جاء مبينا يف طرق احلـديث

َّأن السحر أثر عىل عقله فنفاه لذلك, فهو خمطئ فيام ظن   . اهـ . "َّ

                                           
ـــشة) ١( , ٦٠٦٣, ٥٧٦٦, ٥٧٦٥, ٥٧٦٣, ٣٢٦٨, ٣١٧٥(البخـــاري : مـــن حـــديث عائ

 ).  ٢١٨٩(, مسلم )٦٣٩١
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لـط الـذي هذا كالم الغامري يف فتواه, وقد عارضـه الـسقاف, ووقـع يف الغ
  ":  ٤٠٨ص          " صـحيح رشح الطحاويـة"حذر منه شيخه الغامري, فقال يف 

ويدخل يف موضوع عصمة األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ عصمتهم من تـأثري 
 يتخيل النبي صـىل اهللا عليـه ثم كيف جيوز أن ": ثم قال. "السحر فيهم أو عليهم

و بالعكس من تأثري السحر عليه, كام جـاء وآله وسلم أنه فعل اليشء ومل يفعله أ
ِّذلك يف احلديث املعارض, وربام يتخيل عىل ذلك أنه بلغ شيئا وهو مل يبلغه? ًَّ!! 

إن ذلك متعلق باألمور الدنيويـة ولـيس : وما ذهب إليه بعضهم من قول
ّفيام خيص الدين والتبليغ; قـول ال دليـل عليـه, وهـو تعليـل باطـل عنـدنا, وقـد 

 . اهـ . "ىل ما كتبوا, وفساده ال يساوي ذكرهّاطلعنا ع
. "ّ  ومن ذلك كله نقول بـأن احلـديث شـاذ مـردود": ٤٠٩ثم قال يف ص

 .اهـ
َّفهو قد ترسع كعادته, ومل يعلم ما يقول فغلط يف فهم احلديث, وما ذكـره 

ًمعتمدا عليه يف احلكم عىل احلديث ضعيف جدا ً . 
أنـت خمطـئ فـيام : حمـد عبـدهونقول نحـن للـسقاف كـام قـال الغـامري مل

 !!ّتومهته
ّواحلديث الذي رده السقاف رواه الشيخان, وهو ال يبايل بـرده مـن أجـل  ّ

 .هذا التوهم الفاسد
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وزيادة يف البيان والفائدة نورد لك بعض ما قاله العلـامء يف هـذا احلـديث 
 :لتعلم أين هو السقاف من طريقة أهل احلق

 ": باب الـسحر:   مسلم" صحيح"ىل   ع" رشحه"قال اإلمام النووي يف 
إثبـات مذهب أهل السنة ومجهور علامء األمة عـىل : قال اإلمام املازري رمحه اهللا

ًالسحر, وأن له حقيقة كحقيقة غريه من األشياء الثابتة خالفا ملن أنكر ذلـك ونفـى 
يف حقيقته وأضاف ما يقع منه إىل خياالت باطلة ال حقائق هلا, وقد ذكره اهللا تعـاىل 

ّكتابه, وذكر أنه مما يتعلم, وذكر ما فيه إشارة إىل أنه مما يكفر به, وأنه يفرق بني املـرء  ُ َُّ
 . وزوجه, وهذا كله ال يمكن فيام ال حقيقة له

ْ أيضا مرصح بإثباته, وأنه أشياء دفنت وأخرجت, وهـذا )١(وهذا احلديث ُ ِّ ً
 . ُكله يبطل ما قالوه

 −             ال يــستنكر يف العقــل أن اهللا فإحالــة كونــه مــن احلقــائق حمــال, و
 خيـرق العـادة عنـد النطـق بكـالم ملفـق أو تركيـب أجـسام أو −سبحانه وتعاىل 

ُاملزج بـني قـوى عـىل ترتيـب ال يعرفـه إال الـساحر, وإذا شـاهد اإلنـسان بعـض 
 ومنهـا −ّ كاألدويـة احلـادة −ُ ومنهـا مـسقمة − كالـسموم − األجسام منها قاتلة

 مل يـستبعد عقلـه أن ينفـرد الـساحر بعلـم −األدوية املضادة للمـرض  ك−مرضة 
 . ٍّقوة قتالة أو كالم مهلك أو مؤد إىل التفرقة

                                           
 ).  ٢١٨٩(حديث مسلم : أي)  ١(



 

 ١٢٠ 

  موقف أهل السنة من الخالف بين الغماري والسقاف

ّوقد أنكر بعض املبتدعة هذا احلـديث بـسبب آخـر, فـزعم أنـه حيـط : قال
 . منصب النبوة ويشكك فيها, وأن جتويزه يمنع الثقة بالرشع

; ألن الـدالئل القطعيـة قـد قامـت طـلوهذا الذي ادعاه هؤالء املبتدعة با
عىل صدقه وعصمته فيام يتعلق بالتبليغ, واملعجزة شاهدة بذلك, وجتويز ما قـام 
ُالدليل بخالفه باطل, فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي مل يبعث بـسببها وال 
ّكان مفضال من أجلها, وهو مما يعرض للبرش ــ فغري بعيد أن خييل إليه من أمور ُ ًّ 

َّيتخيل إليه أنه وطـئ زوجاتـه ولـيس إنه إنام كان : الدنيا ما ال حقيقة له, وقد قيل
ّبواطئ, وقد يتخيل اإلنسان مثل هذا يف املنام, فال يبعد ختيله يف اليقظة وال حقيقـة 

َّإنه خييل إليه أنه فعله وما فعله, ولكن ال يعتقد صحة ما يتخيله, فتكـون : له, وقيل َّ
 . َّلسداداعتقاداته عىل ا

وقد جاءت روايات هـذا احلـديث مبينـة أن الـسحر : قال القايض عياض
َّإنام تسلط عىل جسده وظواهر جوارحه ال عـىل عقلـه وقلبـه واعتقـاده, ويكـون 

َّ خييـل ":   ويـروى" حتى يظن أنه يأيت أهله وال يأتيهن": معنى قوله يف احلديث
ّيظهر لـه مـن نـشاطه ومتقـدم عادتـه ا:   أي"إليه لقـدرة علـيهن, فـإذا دنـا مـنهن َ

أخذته أخذة السحر فلم يأهتن ومل يتمكن من ذلك, كام يعـرتي املـسحور, وكـل 
َّما جاء يف الروايات من أنه خييل إليه فعـل يشء مل يفعلـه ونحـوه فمحمـول عـىل 
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ًالتخيل بالبرص ال خللل تطرق إىل العقـل, ولـيس يف ذلـك مـا يـدخل لبـسا عـىل  َّ ُّ
 . اهـ. "واهللا أعلم.  ألهل الضاللةًالرسالة وال طعنا

ويبقـى أن يبـني لنـا موقفـه مـن , ٍوهذا الكالم كاف لتفهم حـال الـسقاف
 .شيخه السيد عبداهللا الغامري, ومن هؤالء األعالم
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 خامتة

 
ِّهذه املسائل التي أوردنا ها هنـا تـدلل لـك ـــ أهيـا القـارئ الفطـن ـــ عـىل 

, عن طريق االستخفاف بـالعلم ها السقاف التي وصل إليغريبة العجيبةاحلال ال
والعلامء, واهلجوم عىل املسائل العظيمة بـال درايـة كافيـة, وادعائـه الـتمكن مـن 

  !الرتجيح واخلالف املوافقة مع ما هو عليه
وإنام أردنا برسد ما رأيته لفت األنظار إىل خطورة ما يقوم به السقاف مـن 

 . )١(جتاهل واستهانة بالعلامء
َّاهتاممنـا بـالغامري مـع فـضله إال ألن الـسقاف يـدعي أنـه ختـرج ومل يكن  َّ

ِّ, ويشهد لـه بأنـه شـيخه وسـيده, وأنـه العالمـة األصـويل املحـدث)٢(به َّ .       إلـخ... ِّ

                                           
دة  ــ بل جرحـه ـــ عـىل العقيـ"رشحه"ًوسوف ننرش ردودا تفصيلية عىل ما ادعاه السقاف يف ) ١(

, وننبــه إىل العديــد مــن األغــاليط التــي نــرشها يف موقعــه عــىل "مــسألة الرؤيــة "الطحاويــة, و
اإلنرتنت وغري ذلك, حتى تقـوم عليـه احلجـة, ويلتفـت إىل خطورتـه النـاس, فيحـذروا مـن 

 !! ًالوقوع فيام وقع فيه, ولعل ذلك يكون سببا يف مراجعته ألمره
ً هذه الرسالة, خيالف فيهـا الـسقاف أهـل الـسنة أيـضا, وإال فإن املسائل التي ذكرناها يف) ٢( َ

 . وال تقترص خمالفته عىل الغامري فقط
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حيكـم عـىل ) الـشيخ الغـامري العالمـة األصـويل املحـدث إمـام العـرص(فها هو 
 . السقاف بام تراه

 ! فام هو جواب السقاف ?
أن السقاف سوف لن يدفعه ما ذكرناه إىل مراجعة النظر; ألن مـا أنا أعلم 

ّدفعه إىل ما قاله ليس جمرد النظر, وال الفكـر احلـر كـام يـوهم بـذلك املغفلـني أو  َّ
املنتفعني, ولكنه سوف يبادر بمحاولة اخلالص من أحكام الغامري وخمالفاته له 

 : بشتى السبل
بأصـول العلـم ومغـالط يف هـذه ّفإما أن حيكـم عـىل الغـامري بأنـه جاهـل 

ٌّاملسائل ومـشبه وجمـسم وجـربي ٌإىل آخـر األوصـاف التـي هـو بـارع فيهـا ممـا .. ِِّّ
 . )١(يصف به األشاعرة

                                           
ًوال يستطيع السقاف أن يتهم الغـامري بأنـه يـبغض اإلمـام عليـا ) ١( ّ أو بأنـه ال حيـب آل ,

وإذا ثبت ذلك فقـد ثبـت أن مـا يدعيـه . البيت, فهو منهم, وال يملك السقاف نفي ذلك
قائد خمالفة ألهل السنة ال يقول به كل من انتسب إىل آل البيت كام يـزعم, السقاف من ع

ويثبت بطالن ادعائه بأن ما يودعه يف كتبه إنام هو فكر آل البيت أو مـذهبهم, وهـذا غـري 
ومع ذلك فإننا نـرى أن مـن املفيـد أن تكتـب . صحيح كام يظهر للمبتدئني من أهل العلم

هب آل البيــت, وأهنــم غــري جممعــني عــىل مــا يقولــه رســالة خاصــة يف بيــان عقائــد ومــذا
  .ًالسقاف, بل أغلبهم خيالفه فيام يزعم ويتبع أهل السنة يف مذاهبهم, خالفا له
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أو ال يقــوم بــذلك, فيبقــي احلكــم بــالعلم واإلمامــة للــشيخ الغــامري وال 
 . َيتهمه بام اهتم به من يقول بقوله

 : وعىل احلالني يقع يف إشكالية
حتامل األول يكـون قـد قـدح يف شـيخه وبالتـايل يقـدح يف نفـسه; فعىل اال

ألنه يعرتف أنه إنام خترج بالـشيخ الغـامري, فـإن حكـم عليـه بالبدعـة واجلهـل, 
 !فامذا يكون حال السقاف إذن

ٍوعىل الثاين يكون متملقا غري ملتزم بقواعد العلم الصحيحة, وهذا قادح  ِ َ ْ ُِّ َ ً
 ! احلق أينام كانيف عدالته, ويف زعمه أنه يتبع 

وقد يلجأ السقاف إىل الزعم بأنه جمتهد وقد خالف شيخه, وليس يف هذا 
! أما إنك جمتهـد فبينـك وبـني مقـام االجتهـاد مـا ال تتـصوره: حمظور, فنقول له

ٌّلكن هذه الدعوى عقدة عىل قلبك عقـدها إمـا شـيعي أو إبـايض أو بعـض مـن  ٌّ َ َ َ
 . واملعرفةحولك من املغرورين العارين عن العلم 

ًوعــىل كــل حــال, فلــو ســلمنا لــك تنــزال أنــك جمتهــد, فنقــول لــك إنــك : ُّ
خالفت باجتهادك شيخك يف هذه املسائل األصول, وأنت قد حكمت عىل مـن 

إىل آخـر اهتاماتـك ... ِّخيالفك فيها أنه جربي وجمسم وجاهل ال يدري ما يقـول
 املعهودة, فهل هذا هو حكمك عىل شيخك الغامري ? 
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  حتكم عليه هبذا, فهل هو مصيب أو خمطئ? وإن مل
إنه مصيب وأنـت تـزعم أنـك املـصيب, واحلـال أنـك : يستحيل أن تقول

 يف مــسائل العقائــد أَّتناقــضه وهــو يناقــضك, فــال بــد أن حتكــم عليــه إذن باخلطــ
 . والتوحيد

 :فنسألك عندها
 هذا اخلطأ الذي وقع فيه الغامري هل هو يف أصول الدين أو فروعه? 

ل هذه املسائل التي خالفك فيها هي من أصول العقائـد أو مـن فـروع وه
 العقائد? 

ًال جيوز أن تكون هذه املسائل عندك فروعا, وإال ملـا جـاز لـك أن تـتهم مـن 
ًخيالفك فيها بـاجلرب والتـشبيه والتجـسيم وغـري ذلـك, وإال كنـت خاطئـا ال خمطئـا  ً

 . فقط
 فهي من أصول العقائد عندك? 

 ....ِّفر شيخك عىل مذهبك أو تبدعه?  فاخرت لنفسكفيلزمك أن تك
! وإن مل تعرتف بأهنا من أصول علم التوحيـد, فهـي مـن فروعـه ال حمالـة 

َّومع ما يف هذا من مناقضة لكل مـا تفوهـت بـه, إال أنـه يلزمـك تبـديع شـيخك 
ًألن املخالف يف فروع العقائد ال بد أن يكون مبتدعا عندك عىل أقـل !! الغامري 

خلـق األفعـال واجلـرب : ير, خاصة إذا كانت املخالفات يف نحو هذه املـسائلتقد
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إلخ, واحلقيقة أن السقاف يكفر املشبهة بال توقف, وهو .... والتوحيد والتشبيه
قد اهتم أهل السنة واألشاعرة بالتشبيه, فهو يكفرهم إذن, وإال كان متناقضا ال 

 .يتبع إال هواه
َإمـا أن تعـرتف بخطئـك فـيام قلتـه, : حـوالفها أنت ترى أنك يف مجيع األ

وإن كنا ندعو اهللا تعاىل لـك باالهتـداء, ألنـك ! وهذا االحتامل يبدو بعيدا عنك
ً لن تزال مرصا عىل ما تقول به−كام يبدو مما تقوم به– ّ . 

ــتمكن يف علــوم  أو تقــوم بتجهيــل شــيخك, ووصــفه باجلهــل, وعــدم ال
ولـن يـضري . غلطـه يف هـذه املـسائلاحلديث والعقيدة واألصول وغري ذلـك, وب

السيد الغامري أن حتكم عليه هبذا احلكم, فمكانته مستقرة بحسب ما أنتجـه, ال 
 .بحسب ما تراه أنت وتقرتحه

َّوهكذا حتكم عىل نفسك بأنك خترجت عىل يد شيخ تـصفه أنـت باجلهـل 
 ..... ال ندري!! ًواالبتداع, أو ربام يكون كافرا عندك

 . فاخرت لنفسك
ــ ــدى وس ــة, م ــات الحق ــاء اهللا, يف مقام ـــ إن ش ــرام ـ ــراء الك ــني للق ّوف نب ِّ

التهافت واالنحراف عن قواعد العلوم الذي وقـع فيـه الـسقاف يف كتبـه األخـرية 
ّالتي رصح فيها بمعارضته لألشاعرة واملاتريدية أهل السنة واجلامعة ليتوصـل إىل  ِ َّ َ
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رمحـه اهللا ـــ بأهنـا بدعـة وضـالل, القول هبذه اآلراء التي وصفها شيخه الغامري ــ 
 . بل وصف بعضها بأهنا بدعة البدع

 وليس لنا إىل غري اهللا حاجة وال مذهب
٢٥/٣/٢٠٠٦ 

 ًالساعة الثانية عرشة ليال
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